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35. KITAB JUAL-BELI SISTEM SALAM

l. Jual-beli Sistem Salam dengan Menggunakan Takaran yang
Diketahui

{6 /''r )Vt o,i * ;{ i l' }" r yr s,i *'f
u6t, ( t *, *h, * it J';:, ii :Jv t:tLht o>,
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2239. Dari Ibnu Abi Najih, dari Abdullah bin Katsir, dari Abu
Al Minhal, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Nabi SAW datang ke
Madinah dan manusia melakukan jual-beli salaf pada kurma setahun
atau dua tahun 

-atau 
dia mengatakan dua atau tiga tahun, Ismail

ragu- maka beliau bersabda, 'Barangsiapa melakuknn juat-beri salaf

t.
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pada kurma, maka hendaklah dia melakukannya dengan takaran yang
diketahui dan timbangan y(tng diketahui'."

Muhammad telah menceritakan kepada kami, Ismail telah
mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Najih seperti ini... "Dengan
takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui".

Keterangan Hadits:

(Bismillahiruahmanirrahim, Kitab [pembahasan tentangJ jual-
beli sistem salam. [BabJ jual-beli sistem salam dengan menggunakan
tqksran yang diketahui). Demikian yang terdapat dalam riwayat Al
Mustamli, dimana lafazh basmalah disebutkan lebih dahulu.
sedangkan dalam riwayat Al Kasymihani, lafazh basmalah disebutkan
antara pembahasan dan bab (Kitab [Pembahasan tentangJ jual-beli
sistem salam. Bismillahiruahmanirrahim. [BabJ salam menggunakan
taksran yang diketohui). Adapun An-Nasafi tidak menyebutkan kata
"kitab" dan menggantinya dengan "bab" lalu menyebutkan basmalah
sesudahnya.

Kata"salam" juga bermakna "salaf'. Al Mawardi menyebutkan
bahwa kata"salaf' adalah bahasa penduduk Irak, sedangkan"salam"
adalah bahasa penduduk Hrjaz. Sebagian lagi mengatakan bahwa pada
jual-beli sistem salaf harga diserahkan terlebih dahulu, sedangkan

dalam sistem salam harga diserahkan saat transaksi. Dari sisi ini,
maka pengertian "salaf' lebih luas. Adapun "salom" menurut syariat
adalah jual-beli sesuatu yang berada dalam tanggungan (dzimmah).

Adapun mereka yang membatasinya dengan kata "salam", mereka
menambahkannya pada definisi tersebut. Sedangkan mereka yang
menambahkan kalimat "dengan imbalan yang diberikan secara tunai"
perlu ditinjau kembali, sebab hal ini tidak masuk dalam hakikat jual-
beli tersebut.

Para ulama sepakat bahwa jual-beli ini disyariatkan, kecuali
pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Al Musayyab. Namun, mereka
berbeda pendapat tentang sebagian syarat-syaratnya. Mereka sepakat
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mensyaratkan pada jual-beli sistem "sulqm" semua syarat yang

berlaku pada jual-beli. Selain itu, modal harus diserahkan pada saat

transaksi. Lalu mereka berbeda pendapat; apakah jual-beli dengan

sistem salam adalah transaksi yang mengandung unsur penipuan tetapi
diperbolehkan karena adanya kebutuhan, atau tidak demikian?

Adapun perkataan Imam Bukhari "Bab Jual-Beli Sistem Salam
dengan Menggunakan Takaran yang Diketahui", yakni pada barang
yang biasa ditakar. Disyaratkannya menentukan takaran yang

digunakan pada barang yang dijual dengan sistem solam 
-apabilabarang itu adalah sesuatu yang dijual dengan menggunakan ukuran

takaran- merupakan perkara yang disepakati oleh para ulama, karena

adanya perbedaan volume takaran, kecuali apabila di negeri itu hanya

ada satu takaran standar. Maka, jika disebutkan kata "takaran" secara

mutlak (tanpa batasan), dapat dipahami bahwa yang dimaksud adalah
takaran standar tersebut.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas dari

Nabi SAW, :e e'ei'6 (Barangsiapa melakuknn jual-beli sistem

salaf pada sesuatu). Hadits ini dinukil dari jalur Ibnu Aliyah. Lalu
pada bab sesudahnya, disebutkan melalui jalur Ibnu Uyainah,
keduanya dari Ibnu Abi Najih, bahkan disebutkan melalui jalur lain
dari Ibnu Abi Najih. Jalur-jalur periwayatan tersebut menyatu pada

Abdullah bin Katsir, dimana status dirinya masih diperselisihkan. Al
Qabisi, Abdul Ghina dan Al Mizzi mengatakan bahwa dia adalah Al
Makki Al Qari yang masyhur. Sementara Al Kulabadzi, Ibnu Thahir
dan Ad-Dimyati menyatakan bahwa dia adalah Ibnu Katsir bin Al
Muthalib bin Abu Wada'ah As-Sahmi. Namun, keduanya adalah
perawi yang tsiqai (terpercaya). Pendapat pertama lebih tepat, sebab

merupakan konsekuensi dari sikap Imam Bukhari.
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2. Jual-Beli Sistem Salam dengan Menggunakan Timbangan yang

Diketahui
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2240. Dari Ibnu Abi Najih, dari Abdullah bin Katsir, dari Abu

Al Minhal, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Nabi SAW datang ke

Madinah, sementara mereka melakukan jual-beli sistem salaf pada

kurma selama dua atau tiga tahun. Maka beliau bersabda,

'Barangsiapa melakukan jual-beli sistem salaf pada sesuatu, maka

hendaklah menggunakan takaran yang diketahui, timbangan yang

diketahui, hingga batas waktu yang diketahui'."

Ali telah menceritakan kepada kami, Sufuan telah menceritakan

kepada kami, dia berkata: Ibnu Abi Najih telah menceritakan

kepadaku, dan beliau (Rasulullah) bersabda, "Hendalcnya melakukon

dengan menggunakan takaran yang diketahui hingga batas waktu

yang diketahui."
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2241. Dari Abdullah bin Katsir, dari Abu Al Minhal, dia

berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas RA berkata, "Nabi SAW

datang... dan beliau bersabda, 'Dengan menggunakan takoran yang

diketahui, timbangan yang diketahui, hingga batas woktu yang

diketahui'."

$1,, ,#.G:-1 -*;^!t ,rj ;t'*:e C* ljt ;) $L
6L'.&U'r"Lc"'* *,i, gri / f '*'aX.f €3
l' ii :-itor,i6 rlt;1.it d: ; l' ['rl'rU €?iiv:e
'q3 j'ri €j it jy;* ;i)t €1t';. ils'Q' / ):* U
qr hr & a' J';:, ;it 'b'JLi 

tk q,iw'^/ji; & hr

Jit; ,Xrt,;3ry *t;:4te

2242-2243. Abu Al Walid telatr menceritakan kepada kami,

Syu'bah telah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Al Mujalid,

Yahya telah menceritakan pula kepada kami, Waki' telah

menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Muhammad bin Abi Al
Mujalid. Hafsh bin Umar telah menceritakan kepada kami, Syu'bah

telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad atau

Abdullah bin Abi Mujalid telah mengabarkan kepadaku, dia berkata,

"Terjadi perbedaan antara Abdullah bin Syaddad bin Al Had dengan

Abu Burdah tentang jual-beli dengan sistem salaf, maka mereka

mengutusku kepada Ibnu Abi Aufa RA. Lalu aku bertanya kepadanya,

maka dia berkata, 'sesungguhnya kami biasa melakukan jual-beli

dengan sistem salaf pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar dan

Umar pada gandum, syo'ir, anggur kering dan kurma'' Aku bertanya

kepada Ibnu Abi Abza,maka dia mengatakan hal yang serupa."
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Keteransan Hadits:

(Bab jual-beli sistem salam dengan menggunal<an timbangan

yang diketahui). Maksudnya, pada barang yang ditimbang. Seakan-

akan Imam Bukhari berpendapat bahwa barang yang ditimbang tidak

boleh dijual dengan menggunakan takaran, demikian pula sebaliknya.

Ini adalah salah satu dari dua pendapat dalam masalah di atas. Adapun

yang lebih tepat menurut ulama madzhab Syaf i adalah

diperbolehkan. Imam Al Haramain memberlakukannya pada sesuatu

yang dianggap bahwa timbangan merupakan ukuran paling akurat

dalam menentukan kadamya.

Para ulama sepakat mensyaratkan penentuan standar takaran

yang digunakan 
-apabila 

barang tersebut adalah sesuatu yang diukur

dengan takaran- seperti sha' Hiiaz, qartz Iraq dan ardab Mesir.

Bahkan, volume takaran di negeri-negeri ini juga berbeda-beda. Bila

disebutkan tanpa dikaitkan dengan sesuatu, maka yang dimaksud

adalah takaran standar yang umum digunakan.

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan dua hadits. Pertama

adalah hadits Ibnu Abbas yang telah disebutkan pada bab sebelumnya.

Dia menyebutkannya melalui tiga orang syaikh (guru)nya yang

semuanya menceritakan kepadanyu j*i Ibnu Uyainah. Pada riwayat

pertama disebutkan, iF F e ",A e '&i * (Barangsiapa

melakukan jual-beli dengan sistem solaf poda sesuatu, maka

hendaklah menggunokan takaran yang diketahui).Pada riwayat kedua

disebutkan, ?:-$; J+i Ji ?W F C UfS :,/ e liLl U
(Barangsiapa melakulan jual-beli dengan sistem salaf pada sesuatu,

makn hendaklah menggunakan taknran yang diketahui hingga wahu

yang di ket ahui). Dalam hadits ini tidak disinggung tentang timbangan,

tetapi disebutkan pada riwayat ketiga.

Redaksi "pada sesuatu" dijadikan dalil tentang bolehnya jual-

beli hewan dengan sistem salom, dimana bilangan (yang dijadikan

dasar [dalam jual-beli hewan]) dapat disamakan dengan takaran-

Namun, para ulama madzhab Hanafi tidak sependapat dalam hal ini.
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Akan disebutkan pendapat yang menyatakan bahwa jual-beli itu sah

dari Al Hasan setelah tiga bab. Hadits kedua pada bab ini berasal dari

Ibnu Abi Aufa.

l*j' grt y.t ,f (dari lbnu Abi Muialid). Demikianlah, Abu

Walid tidak menyebutkan nalna Ibnu Abi Mujalid dalam riwayatnya

dari S1u'bah. Namun, para perawi selainnya yang juga menukil dari

Syu'bah menyebutkan bahwa namanya adalah Muhammad bin Abu

Mujalid. Sebagian perawi ragu, apakah dia adalah Muhammad atau

ebdullah? Ketiga versi riwayat ini disebutkan sekaligus oleh Imam

Bukhari. An-Nasa'i meriwayatkan dari jalur Abu Daud Ath-Thayalisi,

dari Syu'bah, dari Abdullah. Pada lain kesempatan dia mengatakan

"dari Muhammad". Lalu Imam Bukhari meriwayatkan pada bab

berikutnya dari riwayat Abdul Wahid binZiyad serta sejumlah perawi

dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, dia berkata, "Diriwayatkan dari

Muhammad bin Abi Al Mujalid", tanpa ada keraguan mengenai

namanya. Demikian pula Imam Bukhari menyebutkan dalam

pembahasan tentang sejarah di antara deretan para perawi yang

bernama Muhammad. Akan tetapi Abu Daud memastikan bahwa

namanya adalah Abdullah. Hal serupa dikemukakan oleh Ibnu Hibban

yang menggambarkan bahwa dia memiliki hubungan dengan Mujahid

dikarenakan hubungan pernikahan. Dia 
-menurut 

Ibnu Hibban-
berasal dari Kufah dan seorang perawi yang tsiqaft (terpercaya).

Yahya bin Ma'in serta ulama lainnya juga memasukkannya dalam

klasifikasi perawi yang terpercaya. Riwayatnya tidak ditemukan

dalam Shahih Bukhari, selain satu hadits yang terdapat di tempat ini.

,sj.1 ;1 cjiUt (Aku bertanya kepada lbnu Abza). Dia adalah

Abdurrahman Al Khuza'i, salah seorang sahabat. Bapaknya juga

termasuk seorang sahabat, menurut pendapat yang kuat. Adapun

tujuan penyebutan hadits ini di bab tentang jual-beli dengan sistem

salam sebagai isyarat terhadap keterangan pada sebagian jalur

periwayatannyo, ymB pada bab berikutnya disebutkan dengan lafazh,
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sistem salaf untuk mereka pada gandum, sya'ir dan minyak).

Sementara diketahui bahwa minyak termasuk jenis barang yang

ditimbang.

Ibnu Baththal berkata, o'Para ulama sepakat bahwa apabila

barang yang dijual dengan sistem salam adalatr barang yang ditakar

atau ditimbang, maka saat transaksi harus menyebutkan takaran atau

timbangan yang digunakan. Apabila barang itu bukan sesuatu yang

ditakar atau ditimb*g, maka harus disebutkan jumlahnya secara

pasti."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Atau menyebutkan hasta yang

dijadikan standar. Jumlah dan hasta diikutkan pada takaran dan

timbangan, karena adanya kesamaan, yaitu pengetahuan secara pasti

akan kadar barang yang dibeli. Berlaku pada hasta, syarat-syarat yang

telah disebutkan pada takaran dan timbangan, berupa kepastian hasta

yang dijadikan standar. Hal itu karena adanya perbedaan hasta di
setiap tempat."

Para ulama sepakat pula untuk mengetahui sifat barang yang

akan diserahkan, yakni sifat yang membedakannya dari barang-barang

lainnya. Seakan-akan bagian ini tidak disebutkan dalam hadits, karena

mereka telah mempraktikkannya, sedangkan hadits itu memberi
perhatian pada apa yang biasa mereka abaikan.

3. Jual-Beli Sistem Salam dengan Orang yang Tidak Memitiki
Pokoknya
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2244-2245. Dari Muhammad bin Abi Mujalid, dia berkata, "Aku
diutus oleh Abdullah bin Syaddad dan Abu Burdah kepada Abdullah

bin Abi Aufa RA, keduanya berkata, 'Tanyakan kepadanya apakah

para sahabat Nabi SAW di masa Nabi SAW biasa menjual gandum

dengan sistem salaf?' Abdullah berkata, 'Kami biasa melakukan jual-

beli dengan sistem salaf kepada kaum Nabith penduduk Syam; baik

berupa gandum, sya'ir dan minyak dengan menggunakan takaran

yang diketahui hingga waktu yang diketahui'. Aku berkata, 'Apakah

dengan orang yang memiliki pokoknya?' Dia berkata, 'Kami tidak

pernah bertanya kepada mereka mengenai hal itu'. Kemudian

keduanya mengutusku kepada Abdurrahman bin Abza, dan aku

bertanya kepadanya. Dia berkata, 'Biasanya para sahabat Nabi SAW

melakukan jual-beli dengan sistem salaf pada masa Nabi SAW, dan

kami tidak bertanya kepada mereka apakah mereka memiliki kebun

atau tidak'."

Ishaq telah menceritakan kepada kami, Khalid bin Abdullah

telah menceritakan kepada kami dari Asy-Syaibani, dari Muhammad

bin Abi Mujalid sama seperti ini, dan dia berkata, "Kami melakukan
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jual-beli dengan sistem salaf terhadap mereka pada gandum dan

sya'ir." Abdullah bin Al Walid berkata dari Suffan, Asy-Syaibani
telah menceritakan kepada kami, dan dia berkata, "Dan anggur
kering." Qutaibah telah menceritakan kepada kami, Jarir telah
menceritakan kepada kami dari Asy-Syaibani dan dia berkata, "Pada
gandum, sya'ir dan anggur kering."

q, f* ut';t*:,ls'GrLst"UfltGi'e-:Js :f d
* *ry\t;*U,4:Ju" S,Jr e.pt;qz?nr
er); |r'q?t ,;!t Jui .;t;'i- .j;, L J?'i- e ,F e
',.'- !. , . :^r. ,it. l.,t ',.1. zzc t ;. .'o . a,
Jv s* *'^;3,C:L ,i6 JE) .)';- Lr ,y.G J\,y; ,SG

\t* dtg:cfthr o., f*G,*,qfl: ;)
.ct.I *'+

2246. Dari Amr, dia berkata: Aku mendengar Abu Al Bakhtari
Ath-Tha'i berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abbas RA tentang jual-
beli kurma dengan sistem salam, maka dia menjawab, "Nabi SAW
melarang jual-beli kurma hingga dapat dimakan dan dapat ditimbang."
Seorang laki-laki bertanya, "Apakah yang dapat ditimbang?" Laki-laki
yang duduk di sampingnya menjawab, "Hingga terpelihara dari
kerusakan." Mu'adz berkata: Syu'bah telah menceritakan kepada kami
dari Amr, Abu Al Bakhtari berkata, "Aku mendengar Ibnu Abbas RA
berkata, 'Nabi SAW melarang. ..' sama seperti di atas."

Keteransan Hadits:

(Bab jual-beli siitem salam dengan orang yang tidak memiliki
pokoUasalnya), yakni apa yang diserahkan. Namun, ada pula yang

mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "pokok/asal" adalah

barang yang akan diserahkan. Pokok/asal biji-bijian adalah tanaman,
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sedangkan pokok/asal buah-buahan adalah pohon, dan demikian

seterusnya. Maksud judul bab adalah bahwa yang demikian itu tidak

menjadi syarat.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abi Aufa melalui jalur

Asy-Syaibani. Pertama kali, dia menukil dari jalur Abdul Wahid bin
Ziyad yang menyebutkan gandum, sya'ir dan minyak. Kemudian

melalui jalur Khalid dari Asy-Syaibani tanpa menyebutkan kata

"minyak". Lalu dari jalur Jarir, dari Asy-Syaibani, dengan

menyebutkan "anggur kering" sebagai ganti "minyak". Yang terakhir

dari jalur Sufuan, dari Asy-Syaibani (seperti akan disebutkan oleh

Imam Bukhari setelah tiga bab), sama seperti itu.

13r J"i( \ {*ou* Nabith penduduk Syam). Mereka adalah

kaum dari bangsa Arab yang masuk ke negeri non-Arab dan Romawi.

Nasab mereka bercampur dengan penduduk setempat, dan bahasa

mereka banyak terpengaruh oleh bahasa non-Arab. Kelompok mereka

yang bercampur dengan non-Arab sebagian menetap di sekitar aliran

air (sungai) di antara penduduk Irak. Sedangkan kelompok yang

bercampur dengan bangsa Romawi menetap di lembah Syarn. Mereka

biasa disebut kaum Nabth, Nabilh, atau Anbqth. Dikatakan bahwa

sebab penamaan mereka seperti itu adalah karena pengetahuan mereka

dalam mengeluarkan air dari tanah, akibat seringnya mereka bercocok

tanam.

t'o:rb'^ibi o€ t .,il ,tji (Aku berkata, "Apakah kepada orang

yang memiliki pokoUasalnya). Melalui jalur Sufuan disebutkan

dengan lafazf'r,'# *" l ri L\')|[ otsi,'cji pa*" berkata, "Apakah

mereka memiliki tanaman atau tidak? ").

^) 
* pit- f? o 1xo*i tidak pernah bertanya kepada mereka

mengenai hal rtu). Seakan-akan dia menyimpulkan hukumnya dari

sikap para sahabat yang tidak mempertanyakannya, serta persetujuan

Nabi SAW atas perbuatan mereka.
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Hadits ini dijadikan dalil tentang sahnya jual-beli dengan sistem

salam, meski tidak disebutkan tempat pelunasannya. Ini adalah

pendapat Imam Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur. Demikian pula

pendapat Imam Malik, hanya saja dia menambahkan, "Hendaklah

diserahterimakan di tempat transaksi. Apabila keduanya berbeda

pendapat, maka yang menjadi pedoman adalah perkataan penjual."

Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berkata, "Tidak

boleh melakukan jual-beli dengan sistem salam pada barang yang

membutuhkan pengangkutan (transportasi) serta biaya lainnya, kecuali

pada saat transaksi disebutkan tempat serah-terima barangnya."

Hadits ini dijadikan pula sebagai dalil tentang bolehnya

melakukan jual-beli dengan sistem salam pada barang yang tidak ada

pada saat transaksi, jika dimungkinkan barang itu ada pada waktu

penyerahan. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.

Abu Hanifah berkata, "Jual-beli dengan sistem salam tidak sah

apabila barang yang akan diserahkan diketahui akan selesai musimnya

sebelum waktu penyerahan." Apabila seseorang melakukan jual-beli

dengan sistem salam, barang yang banyak didapatkan tetapi ternyata

barang itu hilang saat penyerahan, maka jual-beli tidak dibatalkan

menurut pendapat mayoritas ulama. Namun, dalam salah satu

pendapat ulama madzhab Syaf i disebutkan bahwa jual-beli tersebut

dapat dibatalkan.

Hadits ini dijadikan pula sebagai dalil tentang bolehnya berpisah

sebelum serah-terima pada jual-beli dengan sistem salam, karena

persyaratan untuk serah-terima sebelum meninggalkan majelis tidak

disinggung di dalam hadits. Ini adalah pendapat Imam Malik apabila

tanpa syarat. Sementara Imam Syaf i dan ulama Kufah berkata, "Jual-

beli dianggap rusak apabila pelaku transaksi berpisah sebelum

melakukan serah-terima, sebab yang demikian itu termasuk kategori

jual-beli utang dengan utang."

Dalam hadits Ibnu Abi Aufa dapat disimpulkan:
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Pertama, diperbolehkan melakukan jual-beli dengan ahli

dzimmah (orang kafir yang tidak memusuhi Islam dan mendapat

perlindungan dari kaum muslimin), serta melakukan jual-beli salam

dengan mereka.

Kedua, hendaknya orang yang berselisih kembali kepada

Sunnah.

Ketiga, berhujjah dengan taqrir (persetujuan/ketetapan) Nabi

SAW. Apabila Sunnah itu disebutkan dalam bentuk taqrir, maka ini
menjadi kaidah dasar.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas yang

akan disebutkan kembali pada bab berikutnya. Ibnu Baththal

mengklaim bahwa penyebutannya di tempat ini merupakan kekeliruan
para penyalin naskah Shahih Bukharidan tidak ada hubungannya

dengan judul bab, karena di dalamnya tidak disinggung tentang

masalah salam. Dia lalai memperhatikan keterangan dalam hadits

yang berasal dari perkataan perawi bahwa dia bertanya kepada Ibnu
Abbas tentang jual-beli kurma dengan sistem salam.

Ibnu Al Manayyar menanggapi pernyataan Ibnu Baththal

dengan mengatakan bahwa hukum yang disimpulkan dari maJhum

(makna yang tersirat), yaitu bahwasanya Ibnu Abbas ketika ditanya

tentang jual-beli sistem salam bersama orang yang memiliki pohon

kurma, dimana dia akan menyerahkan kurma dari hasil pohon

tersebut, maka dia berpendapat bahwa yang demikian itu termasuk

kategori menjual buah sebelum masak. Apabila jual-beli salam tidak
diperbolehkan jika buah yang akan diserahkan berasal dari pohon

yang telah ditentukan, maka jual-beli sistem salam yang

diperbolehkan adalah apabila buah tersebut tidak ditentukan

pohonnya. Hal ini untuk menghindari supaya tidak hanya tergantung

pada buah pohon itu, agar tidak termasuk kategori menjual buah

sebelum masak. Ada pula kemungkinan yang dimaksud dengan salam

pada hadits ini adalah pengertiannya dari segi bahasa, yaitu salaf
(diserahkan lebih dahulu). Oleh karena buah yang dijual belum

tampak masak dan harga telah diserahkan terlebih dahulu, maka
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seakan-akan ini adalah jual-beli barang yang masih berada dalam

tanggungan penjual.

4. Jual-Beli Kurma dengan Sistem Solam

;tt
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2247-2248. Dari Amr, dari Abu Al Bakhtari, dia berkata, "Aku
bertanya kepada Ibnu Umar RA tentang jual-beli kurma dengan sistem

salam, maka dia berkata, 'Rasulullah SAW melarang menjual kurma

hingga masak, dan melarang menjual (barter) perak yang salah

satunya diserahkan kemudian dan lainnya secara tunai'. Lalu aku

bertanya kepada Ibnu Abbas tentang jual-beli kurma dengan sistem

salam, maka dia berkata, 'Nabi SAW melarang menjual kurma

sebelum dapat dia makan atau dapat dimakan dan hingga ditimbang'."
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2249-2250. Dari Amr, dari Abu Al Bakhtari, "Aku bertanya

kepada Ibnu Umar RA tentang jual-beli kurma dengan sistem salam,

maka dia berkata, 'Nabi SAW melarang jual-beli kurma basah hingga

masak, dan melarang menjual perak dengan emas yang salah satunya

diserahkan kemudian dan yang lain secara tunai'. Lalu aku bertanya

kepada Ibnu Abbas, maka dia berkata, 'Nabi SAW melarang jual-beli

kurma hingga dia makan atau dapat dimakan dan hingga ditimbang'.

Aku berkata, 'Apakah maksud ditimbang?' Seorang laki-laki di

sisinya berkata, 'Hingga ia terpelihara'."

Keterangan Hadits:

'# ,P ,F y * ,4 (Dia [Ibnu UmarJ berkata, "Dilarang

melakukan jual-beli kurma hingga masak."). Seluruh riwayat di
tempat ini sepakat menyebut "larangan" dalam bentuk kata kerja pasif

i3), lul, mereka berbeda pendapat tentang riwayat kedua (riwayat

Ghundar). Dalam riwayat Abu Dzar dan Abu Al Waqt disebutkan,

"Dia berkata, 'Umar melarang menjual buah kurma...'." Sedangkan

dalam riwayat selainnya disebutkan, 'Nabi SAW melarang...'.

Adapun Imam Muslim hanya menyebutkan hadits Ibnu Abbas."

it; (tidak tunai). Lafazh noso' bermakna mengakhirkan.

Dikatakan 'nosa'tu od-daina', yakni aku mengakhirkan pelunasan

utang. Pembahasan mengenai keharusan dilakukan secara tunai pada

jual-beli sistem salam akan diterangkan pada bab berikutnya. Adapun

hadits Ibnu Umar bila terbukti akurat, maka dipahami sebagai jual-beli

salam yang dilakukan tunai atau batas waktunya tidak terlalu lama.

Hadits di atas menjadi dalil tentang bolehnya menjual buah

pohon tertentu di kebun yang tertentu dengan sistem salam, akan

tetapi setelah buahnya tampak masak. Ini merupakan pendapat para

ulama madzhab Maliki.

Abu Daud dan Ibnu Majah meriwayatkan dari jalur An-Najrani,

dari Ibnu Umar, dia berkata, "Tidak boleh menjual kurma dengan
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sistem salam sebelum berbuah. Pernah seseorang menjual kurma

dengan sistem salam di suatu kebun sebelum berbuah, lalu kurma

tidak berbuah sedikitpun pada tahun itu. Pembeli berkata, 'Ia tetap

menjadi milikku hingga berbuah'. Penjual berkata, 'Sesungguhnya

aku hanya menjual kepadamu buahnya pada tahun ini'. Lalu keduanya

mengajukan perkara itu kepada Rasulullah SAW, maka beliau

bersabda, 'Kembalikan kepodanya apa yang englau ambil darinya,

dan janganlah kalian menjual bauh kurma dengon sistem salam

hingga buahnya tampak mosak' ." Hadits ini memiliki kelemahan.

Ibnu Mundzir menukil bahwa mayoritas ulama sepakat tidak

membolehkan menjual buah di kebun tertentu dengan sistem salam,

sebab yang demikian itu mengandung unsur penipuan. Kebanyakan

ulama memahami hadits di atas dalam konteks jual-beli sestem salom

yang dilakukan secara tunai. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Al
Hakim dan Al Baihaqi dari hadits Abdullah bin Salam tentang kisah

masuk Islamnya Zaid bin Sa'nah, bahwa dia bertanya kepada

Rasulullah SAW, "Apakah engkau berkenan menjual kurma kepadaku

dengan ukuran tertentu dan hingga waktu tertentu dari kebun bani

fulan?" Beliau bersabda, *Tidah alat tidak menjual kepadamu dari
kebun tertentu, bahlcan aku akan menjual kepadamu ukuran tertentu

hingga waktu yang tertentu pula."

5. Pemberi Jaminan dalam Jual-beli Sistem Salam

:Uu ta;; h' I, a:ts,c ,y '-\r * eti\
i,r'r^#'e:*i(w *t*\t *

e. t-.o1.,1 .
s 6;^^olt tf
ir [i, 6:;;l

. . o t7 -sc!J> ..r aJ L9,)
J,.

2251. Dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Aisyah

RA, dia berkata, "Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang
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Yahudi dengan tidak tunai, lalu beliau menggadaikan baju besi

miliknya."

6. Gadai Pada Jual-beli Sistem Salom

e3, ,i* *t e o'')t et;t 'i eift ilv 4\t f
c$t *t y\t * o;t ,:i tir" i' ,gt a:*.a ; "-\t

* qGr,. \,.,+rr: r)'; hl iyew'q:t* q
2252. Dari Al A'masy, dia berkata, "Kami memperbincangkan

di sisi Ibrahim tentang gadai pada jual-beli dengan sistem salaf, maka

dia berkata, 'Al A'masy telah menceritakan kepadaku dari Aisyah RA
bahwa Nabi SAW membeli makanan dari seorang Yahudi (dan

pembayarannya akan dilakukan) hingga waktu yang ditentukan, lalu
orang Yahudi itu memintaagar beliau menggadaikan baju besinya'."

Keteransan Hadits:

(Bab pemberi jaminan dalam jual-beli sistem salam). Dalam bab

ini disebutkan hadits Aisyah, *Nabi SALY membeli makanan dari
seorang Yahudi dengan tidak tunai dan menggadaiknn baju besi

mililcnya." Kemudian hadits itu disebutkan kembali pada bab "Gadai

pada Jual-Beli Sistem Salam", dimana hadits tersebut sangat jelas

mengindikasikan persoalan pada bab terakhir ini. Adapun masalah

pemberi jaminan (kafil), Al Ismaili berkata, "Tidak ada pada hadits ini
keterangan yang sesuai dengan judul bab. Barangkali Imam Bukhari

hendak mengikutkan hukum 'Pemberi Jaminan' (kafil) pada gadai,

sebab ia adalah suatu hak yang diperkenankan padanya jaminan

berupa gadai, maka tentu jaminan berupa orang juga diperkenankan."

Aku (Ibnu Hajar) katakan bahwa kesimpulan seperti ini telah

dikemukakan sebelumnya oleh Ibrahim An-Nakha'i (perawi hadits
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tersebut), dan ke arah itulah yang diisyaratkan oleh Imam Bukhari
pada judul bab. Dalam pembahasan tentang Ar-Rahn (Gadai) akan
disebutkan dari Musaddad, dari Abdul Wahid, dari Al A'masy, dia
berkata, "Kami memperbincangkan di sisi Ibrahim tentang gadai dan
pemberi jaminan pada jual-beli dengan sistem salaf..." Lalu Ibrahim
menyebutkan hadits di atas. Maka, jelaslah bahwa dia yang membuat
kesimpulan seperti itu, dan Imam Bukhari hendak mengisyaratkan
keterangan yang terdapat pada sebagian jalur periwayatan hadits itu
seperti yang biasa dilakukannya.

Pada hadits ini terdapat bantahan terhadap mereka yang tidak
membolehkan memberi gadai pada jual-beli dengan sistem salam. Al
Ismaili meriwayatkan dari jalur lbnu Numair, dari Al A'masy, y.'r"Oi

,lo''Lait (j, i/a' d ';11''oliii6- i i; V'oi g1 e1:t'ttt
9P, t*, 

etJ.l. Y "tj (Sesungguhnya seorang laki-laki berkata

kepoda lbrahim An-Nakha'i bahwa sa'id bin Jubair berkata,
"sesungguhnya gadai padajual-beli dengan sistem salam adalah riba

yang terselubung." Mako lbrahim membantah pernyataan itu dengan
mengemukalmn hadits fn). Pembahasan hadits ini selanjutnya akan
diterangkan pada pembahasan tentang Ar-Rahn (Gadai).

Al Muwaffrq berkata, "Telah dinukil pendapat yang
memakruhkan gadai pada jual-beli dengan sistem salam dari Ibnu
Umar, Al Hasan, Al Auza'i serta salah satu pendapat Imam Ahmad.
Adapun para ulama lainnya memberi keringanan, dan hujjah mereka
adalah firman Allah surah Al Baqarah ayat 282, fi ei i-.t, "nfr-r;d ts1

!. of-. t L-..o-: .,.zb't\; b"p -.tg of .lt- 6'Btt $;.1 ldpabila kamu bermuomalah

secora tidak tunai untuk wahu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya... hingga firman-Nya... maka hendaklah ada barang
jaminan yang dipegang [oleh yang berpiutang]). Lafazh ini bersifat
ulnum, termasuk di dalamnya sistem salam, sebab ia adalah salah satu
dari dua jenis jual-beli.
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Adapun dalil bagi Imam Ahmad adalah hadits yang

diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Sa'id, if-* :€ e &1 A

lf J\ (Barangsiapa menjual sesuatu dengan sistem salam, maka

janganlah dia mengalihkan kepada yang lainnya). Penjelasannya,

tidak ada jaminan jika barang gadaian itu rusak di tangan pemberi

piutang karena kesengajaannya, maka dengan sendirinya piutang itu di

anggap lunas tanpa menerima barang yang di belinya.

Ad-Daruquthni meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar, dari Nabi

sAw, y,$ 't yb ,tb b.4 S :t e '&i ';;p (Barangsiapa

membeli sesuatu dengan sistem salaf maka janganlah

mempersyaratksn kepada pemilik barang selain melunasinya). Sanad

hadits ini lemah; dan meskipun riwayat ini shahih, bisa saja maksud

yang dipahami adalah syarat yang menafikan konsekuensi dari akad

(transaksi).

7. Jual-beli Sistem Salam Hingga Waktu yang Ditentukan

.o;Jt)";\trt * ti d$;t JG "-t

glu-,hi 4* br:'*'rrt 7r1,hr q.;tr,-* ut'J$j

Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Abu Sa'id, Al Hasan

dan Al Aswad.

Ibnu Umar berkata, "Tidak mengapa (menjual dengan sistem

salam) makanan yang diketahui berdasarkan harga tertentu, hingga

waktu pelunasan tertentu, selama yang dijual itu bukan tanaman yang

belum tampak masak."

.LY'* 'i't Lt: g.U; U"; t;
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i,.rsu#;\t*', {6 /.t.f )qtsri *;{ i:ty *
';ltr ,it q. o'r;.,J ej .c-'lt *', y ht * Utif
JG, .lp hl ;yi6 ,y e_:dt q.t*i iJr- ,o>30

F e,iGj f ori;.t e'* L,;:" €* ,l?t i ^;'r iz
.i)t1 o:j: iF

2253. Dari Abdullah bin Katsir, dari Abu Al Minhal, dari Ibnu
Abbas RA, dia berkata, 'Nabi SAW datang ke Madinah sementara
mereka melakukan jual-beli sistem salaf pada buah kurma (dan buah
tersebut diserahkan) dua atau tiga tahun (setelah transaksi). Maka
beliau bersabda, 'Hendaklah kalian melakukan jual-beli sistem salaf
pada buah kurma dengan menggunakan takaran yang diketohui
hingga waktu yang diketahui'." Abdullah bin Al Walid berkata:
Suftan telah menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Najih telah
menceritakan kepada kami, dan beliau (Rasulullah) bersabda,*poda
talraran yang diketahui dan timbangan yang diketahui."

i;; I *'ri ,JG lF o_ri i f 'oL "G.#r ot)L ,p
i'ri o.,i /. I' f : aii / f )t * iy ,)* ';. :t :e,,

ht & lnt J'yrt Cr/;rt y({ :,tu";tAr,f 4C
ll;At €'W,pri"Jr yqi ,4 ur;i tUt o* ,*, y
l'ri ,L\:i';i oki *i ,iG .,;s ,pi e *.1)r: ;.J::r,

u:V $t-t? s:tot1r:i*
2254-2255. Dari Sulaiman Asy-Syaibani, dari Muhammad bin

Abi Mujalid, dia berkata, "Aku diutus oleh Abu Burdah dan Abdullah
bin Syaddad kepada Abdurrahman bin Abza dan Abdullah bin Abi
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Aufa. Aku bertanya kepada keduanya tentang jual-beli sistem salaf,

maka keduanya berkata, 'Kami biasa mendapatkan harta rampasan

perang bersama Rasulullah SAW. Datang kepada kami kaum Anbath
yang berasal dari penduduk Syam, maka kami melakukan jual-beli

dengan sistem salaf dengan mereka pada gandum, sya'ir dan minyak

hingga waktu yang ditentukar'." Dia berkata, "Aku bertanya, 'Apakah

mereka memiliki tanaman atau tidak?' Keduanya menjawab, 'Kami
tidak menanyakan mereka tentang itu'."

Keterangan Hadits:

(Bab jual-beli sistem salam hingga waktu yang ditentukan). Dia
mengisyaratkan bantahan terhadap orang-orang yang

memperbolehkan jual-beli dengan salam secara tunai, yaitu pendapat

para ulama madzhab Syaf i. Sedangkan meyoritas ulama tidak
memperbolehkannya. Adapun ulama yang memperbolehkannya

memamahi redaksi "hingga waktu yang ditentukan" dengan arti
mengetahui batasan waktunya. Maka, makna hadits itu menurut

mereka adalah, "Barangsiapa melakukan jual-beli sistem salam

dengan tidak tunai, maka hendaklah menentukan waktu (pelunasan),

dan tidak boleh bila tidak ditentukan waktunya." Adapun jual-beli

sistem salam secara tunai, tentu lebih diperbolehkan lagi. Karena,

apabila melakukannya secara tidak tunai diperbolehkan padahal

terdapat unsur penipuan, maka jika dilakukan secara tunai tentu lebih
diperbolehkan lagi, sebab lebih bersih dari unsur penipuan.

Pendapat ini dibantah dengan mengemukakan dalil adanya

perintah untuk menulis perjanjian. Namun, bantahan ini mungkin

dijawab dengan mengemukakan perbedaan keduanya, karena batas

waktu yang diperintahkan untuk menulis perjanjian disyariatkan

karena pada umumnya seseorang tidak mampu mengingatnya dengan

baik.

!.1 @emikian yang dikatakan oleh Ibnu Abbas).

Yakni, khususnya jual-beli sistem salam dengan waktu yang
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ditentukan:" L"t-!{qqt IUUrIlb"s telah dinukil melalui sanad yang

maushul oleh Asy-Syaf i dari jalur_ Abu !*:u.n Al A'raj, dari Ibnu

Abbas, dia berkata .,r1 iirr -Li 'r5 ;U fi ,ll o'i":z;Sr -,ittr'oi '.r4Zi

i l)?t yrY @k" bersaksi bahwa jual-beli yang berada dalam

tanggungon hingga woktu tertentu telah dihalallran oleh Allah dalam

kitab-Nya dan diperkenankan-Nya). Kemudian dia membaca ayat, U

etps F fi 4 i: firu rs1,'Ft i,-!t S lwonri orang-orang

yang beriman, apabila kalian bermuamalah secara tidak tunai (dan

pelunasannya) hingga waktu yang ditentukan, malm hendaklah kalian
menuliskannya)-

Al Hakim meriwayatkan melalui jalur ini, dan dia mengatakan

bahwa hadits im shohih. Lalu Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui
jalur lain dari lkrimah, dari Ibnu 4bb?s, dia berkata, l(Jt a Uf; I
.)ri q*$ ,uoAt jt ri (Tidak botteh metakukan juot-Orti dengan

sistem salaf [dengan wahu pelunasanJ hingga waktu pemberian atou
hingga panen, almn tetapi tetapkanlah waktu tertentu). Diriwayatkan
pula dari jalur Salim, dari Ibnu Abi Al la'ad, dari Ibnu Abbas dengan
latazh yang lain, sebagaimana akan disebutkan.

. -Pe-rkalaaq_4U"_S":g_telah diriwayatkan melalui sanad yang
maushul oleh Abdunazzaq dari jalur Nubaih Al Anaza Al Kufi, dari

Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata , e'+1'51ii ,U.r'Jlr, y,i*n'nU,
ii* fi 4 tl* f Uuat-teli dengan sistem salam berdasarkan

apa yang dijodikan standar harga adolah riba, akan tetapi lakukonlah
jual-beli salaf berdasarknn takaran yang diketahui hingga waktu yang
dikctahui).

Adapqq*pg*a644 3!*Hgr*eg_ disebutkan dengan sanod yang
maushul oleh Sa'id bin Manshur melalui jalur Yunus bin Ubaid dari

Al Hasan, &i AtF t*, o6 ri1 ot1,..it or ufura At ,st-i o,g ,li
,,

i.ii (bahwa dio tidak melihat adanya larongan melakukan jual-beli
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hewan dengan sistem salaf apabila telah diketahui hingga waktu yang

diketahui pula).

Sedangkan. p,e,*31aau Al-As:vgd-diriwayatkan dengan sanad

yang maushul oleh Ibnu Abi fr,aiuatr 
melalui jalur Ats-Tsauri dari

Abu Ishaq dari Al Aswad, iii; F ,:oN.r 
'j66 fi,J'C pJJt l;' ^lA

Y fi it Qq*" bertanya kepadanya [Al AswadJ tentang jual-beli

malranan dengan sistem salam, maka dia berkata, 'Hal ilu tidak

mengopa, takaran yang diketahui hingga waktu yang diketahui'.").

Lalu dari jalur Salim bin Abi Al Ja'd, dari Ibnu Abbas, dia

berkata, 'dt 1, v*+ii $t y':tr e '4, 
'il (Apabita engkau

menyebutkan ukuran tertentu dan waktu yang tertentu pada iual-beli
dengan sistem salam, maka jual-beli itu tidak dilarang). Diriwayatkan

pula dari Syarik, dari Ibnu Abi Ishaq, dari Al Aswad, sama seperti itu'

Perkataan Ibnu Abbas terdahulu, ,rt 
at il.Lit:., f gidak boteh

melakukan jual-beli salaf [dengan pelunasanJ hingga waktu

pemberian), dijadikan dalil tentang keharusan mempersyaratkan

penentuan waktu pelunasan dengan sesuatu yang tidak

diperselisihkan, karena sesungguhnya waktu panen bisa saja berbeda

meski hanya sehari, demikian juga dengan waktu "mengeluarkan

pemberian" atau waktu kedatangan orang yang menunaikan haji.

Namun, Imam Malik memperbolehkanya dan disetujui oleh Abu

Tsaur. Sedangkan Ibnu Khuzaimah dari madzhab Syaf i memilih

batas pelunasan apabila telah ada kelonggaran. Dia berhujjah dengan

hadits Aisyah, il *i d "{' €it+, JI, "t;.'*j * 
i' ,p ,o\'tti

ar$ (Sesungguhnya Nabi SAW mengirim utusan kepada seorang

Yahudi [untuk mengatakanJ, "Kirimkan kepadaku dua pakaian [yatng

akan dilunas iJ hingga ada kel onggar an/ke I ap angan. ").

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i' Namun, hadits ini

dinyatakan lemah oleh Ibnu Mundzir meski dia sendiri keliru dalam

hal tersebut. Adapun yang benar adalah, tidak ada indikasi dalam

hadits ini yang mendukung pandangan di atas, karena yang ada
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hanyalah sekadar permintaan. Maka, tidak ada halangan apabila akad

(transaksi) benar-benar terjadi, karena akan disertai syarat-syaratnya.

Oleh sebab itu, tidak disebutkan pula sifat-sifat kedua pakaian

tersebut.

d 6 yb fi Al.i;o *,!*fi' l6i,r' .C uJut :jL'i.r ),6i
'rilA r+- I ?') d qr 'cX- 1tbnu (Jmar berkata, "Tidak ada larangan

[menjual dengan sistem salamJ maknnan yang dilretahui berdosarkan

harga tertentu, hingga waktu pelunasan tertentu, selama yong dijual
itu bulran tanaman yang belum tompak masak"). Riwayat ini
disebutkan dengan sanad yal;rg maushul oleh Imam Malik di dalam

kitab Al Muwaththa' dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, b(;t; f

l*F,16!,' .C & j, +- (Tidak ada larongan apabila seseorong

melokukan jual-beli dengan sistem salam dalam makanan yang

diketohui sifatnya). Lalu ditambahkan, t+y,- U- d a? ji lltau buah

yang belum tampak masak).

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur Ubaidillah bin
Umar dari Nafi', sama seperti itu. Telatr disebutkan pula hadits Ibnu
Umar mengenai hal itu langsung dari Nabi SAW pada bab terdahulu.
Kemudian Imam BuLhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas yang telah
dikemukakan pada bagian awal pembahasan tentang jual-beli dengan

sistem salam.

g €ri'i1 ril; i,a:, A:t; ,g!t'i.l' ip Sai gtauthh bin At

Walid berkata: Sufyan telah menceritakan kepada komi, Ibnu Abi
Najih telah menceritakan kepada kami). Riwayat ini disebutkan
dengan sanad yang maushul di dalam kitab Jami' milik Suffan,
melalui jalur Abdullah bin Al Walid Al Madani. Maksud Imam
Bukhari menyebutkan riwayat ini adalah untuk menjelaskan bahwa

masing-masing perawi telah mendengar langsung penuturan dari
gunrnya, sebab jalur periwayatan sebelumnya menggunakan lafazh
'an' (dai). Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan hadie Ibnu Abi
Aufa dan Ibnu Abza yang baru saja dibahas.
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8. Jual-beli Sistem Salam Hingga Unta Dilahirkan

,F iy r'silt d#tS- t;tt :JG o,i, i,r ,f t lt re * f,['*
'#'oi Jy,qr: ';,5 .'^L *i * \t &'*1t e:t ,^j:ir

A.t *qc iAt

2256. Dari Nafi', dari Abdullah RA, dia berkata, "Mereka biasa

melakukan jual-beli unta hingga habalil habalah. Maka, Rasulullah

SAW melarang perbuatan itu." Nafi' menafsirkan, "Habalil habalah

adalah hingga unta melahirkan apa yang ada di dalam perutnya."

Keteranqan Hadits:

(Bab jual-beli sistem salam hingga unta dilahirkan). Dalam bab

ini disebutkan hadits Ibnu Umar tentang larangan menjual habalil
habalah, dan pembahasannya telah dikemukakan dalam pembahasan

tentang jual-beli. Berdasarkan hadits ini dapat disimpulkan larangan

melakukan jual-beli sistem salam apabila waktu pelunasan tidak

diketahui secara pasti, meskipun dibatasi oleh sesuatu yang diketahui

menurut kebiasaan, berbeda dengan pendapat Imam Malik dan salah

satu pendapat dari Imam Ahmad.

Penutup

Pembahasan tentang jual-beli sistem salam telah memuat 3l
hadits. Hadits yang disebutkan dengan sanad yang mu'allaq

berjumlah 4 hadits, dan selebihnya memiliki sanad yang maushul.

Hadits yang tidak diulang sebanyak 5 hadits, dan yang lain merupakan

pengulangan dari hadits-hadits sebelumnya. Imam Muslim hanya

menukil dua hadits dari Ibnu Abbas saja. Pada pembahasan ini juga

terdapat 6 atsar dari sahabat dan tabi'in.
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36. KITAB SYUF'AH

l. Syufah pada Sesuatu yang Belum Dibagi: Apabila Telah Ada
Batas-batas, maka Tidak Ada Syufah

* ; /.c ? f:)t * i aL G_ri'*|s)rt ,f i; f
*t, ei * \t ,* yt l';', *,,2; :Js t1#L ?nr o1., it

"^b>u'o*:t'$?:) lji,,jr '*rtty'&; 
"k e.

2257. Dari Ma'mar, dari Az-Zul:ri, dari Abu Salamah bin
Abdurrahman, dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, "Rasulullah

SAW menetapkan syufah pada semua yang belum dibagi. Apabila

telah ada batas-batas dan jalan-jalan telah dialihkan, maka tidak ada

syufah."

Keterangan Hadits:

(Kit ab Syuf' ah. B i smillahirr ahmanirr ahim. Jual -b e I i s al am pada

syuf'ah). Demikian yang tercantum dalam riwayat Al Mustamli.

Adapun pada riwayat selainnya, hanya dicantumkan basmalah saja.

Lalu semua riwayat mencantumkan redaksi "Bab syuf ah pada sesuatu

yang belum dibagi".
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Kata Syuf'ah diambil dari kata Asy-Syaf'u yang bermakna

pasangan (genap). Namun, ada putu yang mengatakan bahwa

maknanya adalah tambahan, atau pertolongan. Adapun syufah
menurut pengertian syariat adalah, berpindahnya bagian serikat

kepada teman serikatnya, dimana hak itu tadinya telah berpindah

kepada orang lain di luar perserikatan, lalu dibeli darinya dengan

harga yang silma ketika dia membeli sebelumnya. Tidak ada

perbedaan pendapat tentang pensyariatannya, kecuali apa yang dinukil
dari Abu Bakar Al.Asham, dan dia mengingkarinya.

t,'etil'.)'3'op Upr i'jt-i'r>;s'5 $$ (Apabila telah ada batas-

batas dan jalan-jalan telah dialihknn, maka tidak ada syuf'ah). Yakni,

telah jeias batasnya dan masing-masing telah memiliki jalan

tersendiri. Hadits ini merupakan dalil dasar tentang adanya syufah.

Imam Muslim meriyawatkan dari jalur Abu Az-Zubair, dari

Jabir denganlafazh, f y7 y e:*,! *t y iu' ,.rl; iior'Jt : ,-i.t
'!; ;3'ot: :ai fu bt, K"1 ,:1T- ,- €;r"oi 1l k- 1 ,y,u 'rt 6.j d
yr',*i't#'tt- il L6 r$ (Rasulullah SAW menetapkan adanya syuf'ah

pada semua milik perserikatan selama belum dibagi, baik berupa

sebidang tanah atau kebun. Tidak holal bagi seseorang menjual
halmya hingga diizinkon oleh serikatnya. Apabila serikatnya tidak
berkenan, makn dia boleh mengambil kembali hak tersebut dari
pembeli. Tetapi apabila berkenan, dia boleh membiarkannya. Apabila
dijual tanpa izin serikatnya, maka serikat itu lebih berhak terhadap

bagian tersebut).

' Hadits di atas mencakup adanya syufah pada harta milik
bersama yang belum dibagi. Sedangkan pada bagian awalnya

memberi asumsi bahwa syufah berlaku pula pada harta bergerak,

tetapi redaksinya mengindikasikan bahwa syufah itu khusus pada

harta yang tidak bergerak dan apa yang ada harta tidak bergerak di
dalamnya.
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Ulama yang mengatakan bahwa syuflah berlaku pada semua

jenis harta adalah Imam Malik dalam salah satu riwayat darinya, dan

juga pendapat Atha'. Dari Imam Ahmad dikatakan bahwa syulah
berlaku pada hewan dan tidak berlaku pada harta bergerak lainnya.

Al Baihaqi meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, dari Nabi

SAW, :d F 4 orillr (Syuf'ah berlaku pada segala sesuatu). Para

perawi hadits ini tergolong tsiqah, hanya saja dianggap cacat karena

sanad-nya yang mursal. Lalu Ath-Thahawi menukil riwayat
pendukung dari hadits Jabir dengan sanqd yang cukup baik. Iyadh

berkata, "Apabila hadits itu hanya menyebut bagian pertama, maka ia

menjadi dalil tidak adanya hak syuf ah bagi tetangga; akan tetapi jika
ditambahkan pengalihan jalan, sementara apa yang menjadi

konsekuensi logis bagi dua hal secara bersamaan tidak berarti menjadi

konsekuensi pula bagi salah satunya secara tersendiri.l'

Hadits ini dijadikan pula dalil tentang tidak adanya syuf ah pada

sesuatu yang tidak mungkin dibagi, dan syufah menjadi hak bagi

semua anggota perserikatan. Dari Imam Ahmad dikatakan bahwa

tidak ada. syufah bagi kafir dzimmi. Sedangkan dari Syu'bah

dikatakan, "Tidak ada syufah bagi yang tidak menetap di suatu

negeri."

Catatan

Pertama, terjadi perbedaan pada Az-Zuhri dalam sansd ini.
Imam Malik meriwayatkan darinya (Az-Zului), dari Abu Salamah,

dan Ibnu Al Musayyab dengan jalur mursal. Demikian pula
diriwayatkan oleh Asy-Syaf i dan selainnya. Lalu Abu Ashim dan Al
Majisyun meriwayatkan dari Az-Ztilvi, dimana dia menisbatkan

langsung kepada Nabi SAW dengan menyebutkan "Abu Hurairah",
seperti dikutip oleh Al Baihaqi.

Kemudian Ibnu Juraij meriwayatkan dari Az-Zuhr| sama seperti

ini, tetapi dia mengatakan dari keduanya atau salah satunya, seperti

dikutip oleh Abu Daud. Namun, yang akurat adalah riwayatnya dari
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Abu Salamah, dari Jabir yang langsung dari Nabi SAW, dan dari Ibnu

Al Musayyab, dari Nabi SAW dengan jalur yangmursal.

Adapun selain kedua versi ini merupakan riwayat-riwayat yang

syadz. Riwayat Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah, dari Jabir,

telah memperkuat jalur periwayatan dari Abu Salamah, dari Jabir,

kemudian disebutkan sama seperti di atas.

Kedua, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari bapaknya bahwa

kalimat "Apabila telah ada batas-batas..." dan seterusnya adalalt

perkataan Jabir yang disisipkan ke dalam hadits. Namun, pemyataan

ini perlu diteliti, karena kaidah dasar menyatakan bahwa segala yang

disebutkan di dalam hadits termasuk bagian hadits tersebut, kecuali

ada dalil yang menyatakannya sebagai lafaz}n sisipan. Sementara

Shalih bin Ahmad telah menukil dari bapaknya bahwa dia
mengukuhkan lafazhtersebut langsung dari Nabi SAW .

2. Menawarkan kepada Teman Serikatnya Sebelum Menjualnya
(Kepada orang lain)

.';"^* n €, #'; ;:si tiy/$)r Sv',

';'^*xs$, to ;j'&+U ,';.et lv,
Al Hakam berkat4 "eiabila telah diberitahukan'kepadanya

(serikatnya) sebelum dijual, maka tidak ada syuf ah baginya."

Asy-Sya'bi berkata, "Barangsiapa dijual hak serikatnya, sedang

dia menyaksikan dan tidak mengubahnya, maka tidak ada syufah
baginya."

'r4ti;; nG:t o: i * et'),Jv !/tq r* *
4t & e' ;)ie ;1 ,W so\J'i:i- u; a1:;j ;
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2258. Dari Amr bin Syarid, dia berkata: Aku berhenti pada

Sa'ad bin Abi Waqqash, lalu datang Al Miswar bin Makhramah

seraya meletakkan tangannya di salah satu pundakku. Tiba-tiba datang

Abu Rafi' (mantan budak Nabi SAW ) seraya berkata, "Wahai Sa'ad,

belilah dariku kedua rumahku yang berada dalam komplekmu!" Sa'ad

berkata, "Demi Allah! Aku tidak akan membeli keduanya." Al
Miswar berkata, "Demi Allah! Hendaklah engkau membeli

keduanya." Sa'ad berkata, "Demi Allah! Aku tidak akan memberikan

untukmu lebih dari 4000, baik kontan maupun kredit." Abu Rafi'

berkata, "Sungguh telah ada yang menawar kepadaku 500 dinar.

Kalau bukan karena aku mendengar Nabi SAW bersabda, 'Tetangga

lebih berhak atas apa yang di sampingnya', niscaya aku tidak akan

memberikan kepadamu 4000, sementara aku ditawar 500 dinar." Lalu

dia memberikan kepadanya.

Keteransan Hadits:

(Bab menawarkon kepoda teman serikatnya sebelum

menjualnya). Yakni, apakah hal ini menyebabkan dia tidak berhak lagi

atas syuf ah atau masih berhak? Akan disebutkan tambahan

penjelasan tentang hal itu pada pembahasan tentang meninggalkan

tipu muslihat.

, , Uz zr't? ', ' '-: ' t o 7 ' . 3 .,

J{l JU .Ltbi,, ql i\^-*.,
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'^;;A'*. a ,'o;*;t ,lsi .n'ei,5 )i #' Jf ii isi ri1 ,'{iJr'S'6i
'n '-r;i3 X ai- f Le 'ij <et Haknm berknta, "Apabila telah

diizinkan kepadanya sebelum dijual, maka tidak ada syuf'ah

baginya." Asy-Sya'bi berkata, "Barangsiopa dijual hak serilatnya,
sedang dia menyal<sikan dan tidak mengubahnya, maka tidak ada

syuf'ah baginya.").

Perkataan Al Hakam diriwayatkan dengan sanad yang maushul

oleh Ibnu Abi Syaibah dengan lafazh, 'i'z;:illi otllr eg{t otl $1

(Apabila pembeli diberi izin untuk membeli, maka tidak ada syufah
baginya). Adapun perkataan Asy-Sya'bi juga telah disebutkan dengan

sanodyarg lengkap oleh Ibnu Abi Syaibah seperti itu.

ir, yiri lempot ribu). Dalam riwayat Sufuan disebutkan

'Empat ratus' , sedangkan dalam riwayat Ats-Tsauri dalam
pembahasan tentang meninggalkan tipu muslihat disebutkan, o'Empat

ratus mitsqal." Hal ini menunjukkan bahwa satu mitsqal saat itu sama

dengan 10 dirham.

*.',fi )Gir getangga lebih berhak atas apo yong ada di

sampingnya). Dalam hadits Jabir yang diriwayatkan At-Tirmidzi
disebutkan, ,ir,, 4;"i o€ $ $tb o,& ,i\ : F" ,i;. '6ri )At
(Tetangga lebih berhak atas apa yang ada di sampingnyo. Hendalorya

ia ditunggu apabila tidak ada, jika jalan keduanya hanya satu).

Ibnu Baththal berkata, "Hd ini dijadikan dalil oleh Abu Hanifah
dan para ulama madzhabnya untuk menyatakan adanya syufah bagi
tetangga. Namun, ulama selain mereka menakwilkan bahwa maksud
hadits di atas adalah "serikat" berdasarkan bahwa Abu Rafi' menjadi

serikat Sa'ad dalam memiliki kedua rumah itu. Oleh sebab itu, Abu
Rafi' meminta kepada Sa'ad untuk membelinya."

Ibnu Baththal juga berkata, "Adapun perkataan mereka bahwa

dari segi bahasa tidak ada keterangan yang menyatakan kata syariik
(serikat) diungkapkan pula dengan kata jaar (tetangga) itu merupakan
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pendapat yang tertolak, karena setiap sesuatu yang berdekatan dengan

sesuatu dinamakan jaar (tetangga). Bahkan, istri seseorang pun

dinamakan jaarah (wanita tetangga), dikarenakan keduanya hidup

berdampingan."

Pernyataan Ibnu Baththal tersebut ditanggapi oleh Ibnu Al
Manayyar, menurutnya makna zhahir hadits menyatakan Abu Rafi'

memiliki dua rumah yang berada di dalam komplek tempat tinggal

Sa'ad, dimana kedua rumah itu berdampingan langsung dengan rumah

Sa'ad.

Umar bin Abi Syabah menyebutkan bahwa Sa'ad memiliki dua

komplek di Bilath, keduanya saling berhadapan, dan jarak antara

keduanya sekitar 10 hasta. Tempat yang berada di sebelah kanan

masjid milik Abu Rafi', lalu dibeli oleh Sa'ad. Kemudian dia

menyebutkan hadits pada bab di atas. Pernyataannya memberi

informasi bahwa Sa'ad adalah tetangga Abu Rafi' sebelum Sa'ad

membeli komplek itu darinya, dimana selanjutnya dia menjadi serikat

bagi Abu Rafi'.

Sebagian ulama madzhab Hanafi berkata, "Menjadi kemestian

bagi para ulama madzhab Syaf i 
-yang 

berpendapat bahwa suatu

lafazh dapat dipahami dalam bentuk hakiki dan majazi sekaligus-
untuk mengakui adanya syufah bagi tetangga, sebab makna hakikat

kata jaar adalah yang berdampingan, sedangkan 'serikat' merupakan

makna majaz darinya."

Akan tetapi, argumentasi ini dapat dijawab bahwa suatu lafazh

dapat dipahami dalam konteks hakikat dan majaz sekaligus apabila

tidak ada faktor-faktor yang menunjukkan bahwa yang dimaksud

adalah salah satu maknanya. Sementara di tempat ini telah ditemukan

faktor yang menyatakan bahwa lafazh itu dipahami dalam konteks

ma1az, maka harus dijadikan pedoman demi memadukan hadits Jabir

dan Abu Rafi'.

Hadits Jabir sangat tegas menyatakan hak syufah hanya

dimiliki oleh serikat, sedangkan hadits Abu Rafi' tidak dapat dipahami
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sebagaimana makna zhahimya menurut kesepakatan, karena
konsekuensinya tetangga lebih berhak atas setiap orang hingga serikat
itu sendiri, padahal orang-orang yang mengatakan bahwa tetangga
memiliki hak syufah, lebih mendahulukan serikatnya lalu orang yang

bersekutu pada jalan dari para tetangganya. Setelah itu, tetangga lebih
didahulukan daripada yang bukan tetangga. Dari sini, maka kita harus
menakwilkan redaksi "lebih berhak" dengan makna "lebih utama',
atau makna yang seperti itu.

Para ulama yang menafikan adanya hak syufah bagi tetangga
juga berdalil bahwa penetapan sufah bagi tetangga telah menyelisihi
kaidah dasar karena tidak adanya makna tersebut pada kata
"Tetangga". Makna yang dimaksud adalah; seorang serikat yang
didatangi serikat baru, terkadang merasa tidak cocok sehingga
mengharuskan adanya pembagian. Dari sini maka dia merasakan
adanya mudharat karena berkurangnya nilai harta yang dimilikinya.
Makna seperti ini tidak ditemukan pada sesuatu yang dibagi.

3. Tetangga Manakah yang Lebih Dekat?

tfri ilr *e) a:;G ;f iur "? G *A'A
q:,ii jt,,je ,\

ol i'r.rff tq jy i:,e ;,
:)Vot.o gri t

J;' [ ,Lii

.rc.*
2259. Dari Abu Imran, dia berkata: Aku mendengar Thalhah bin

Abdullah dari Aisyah RA, "Aku berkata, 'wahai Rasulullah!
sesungguhnya aku memiliki dua tetangga, kepada siapakah di antara
keduanya aku memberikan hadiah?' Beliau bersabda, ,Kepada yang
lebih dekat pintunya kepadamu'."
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Keterangan Hadits:

(Bab tetangga monakah yang lebih dekat?). Seakan-akan Imam

Bukhari hendak mengisyaratkan dengan judul bab ini bahwa lafazh
jaar (tetangga) pada hadits terdahulu bukan berada pada tingkatan

yang sama.

yt *'i.|Ab'+ (,4ku mendengar Thalhah bin Abdultah). Al

Mizzi menegaskan bahwa dia adalah Utsman bin Ubaidillah bin
Ma'mar At-Taimi. Sementara sebagian mereka mengatakan bahwa

yang dimaksud adalah Thalhah bin Abdullah Al Khuza'i, karena

Abdurrahman bin Mahdi meriwayatkan dari Tsauri, dari Sa'ad bin
Ibrahim, dari Thalhah bin Abdullah, dari Aisyah selain hadits ini. Apa
yang dikatakan Al Mizzi menjadi kuat karena Imam Bukhari telah

meriwayat hadits pada bab di atas dalam pembahasan tentang hibah

melalui jalur Ghundar dari Syu'bah, dia berkata, "Thalhah bin
Abdullah adalah seorang laki-laki dari bani Taim bin Murrah."
Riwayat Thalhah bin Abdullah tidak ada dalam kitab Shahih Bukhari
selain hadits ini. Penjelasannya secara tuntas akan disebutkan pada

pembahasan tentang adab.

Ibnu Baththal berkata, "Tidak ada hujjah pada hadits ini bagi

mereka yang mewajibkan hak syufah bagi tetangga, karena Aisyah
hanya bertanya tentang siapa yang lebih didahulukan diberi hadiah,

maka Nabi SAW mengabarkan bahwa yang lebih didahulukan adalah

yang paling dekat." Namun, pernyataan ini dijawab bahwa

hubungannya dengan syulah adalah karena hadits Abu Rafi'
menetapkan adanya hak syufah bagi tetangga, maka dari hadits

Aisyah dapat ditarik kesimpulan untuk mendahulukan yang lebih

dekat daripada yang jauh, sesuai hikmah disyariatkannya syufah itu
sendiri, yaitu adanya mudharat bagi seseorang karena mendapatkan

serikat baru yang mungkin saja berbeda dengan serikat sebelumnya

ataupun tetangga yang lama.
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Penutup

3 hadits dalam pembahasan tentang syuf ah, semuanya

diriwayatkan dengan sanad yang maushul. Hadits yang pertama

adalah pengulangan dari hadits-hadits sebelumnya. Sedangkan 2

hadits berikutnya hanya dinukil oleh Imam Bukhari tanpa diikuti oleh
Imam Muslim. Pada pembahasan ini terdapat pula 2 atsar selain kisah

Al Miswar dan Abu Rafi' bersama Sa'ad, dimana kisah ini memiliki
sanad yang maushul.
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37. KITAB SEWA.MENYEWA

Dalam riwayat Al Mustamli disebutkan, "Kitab sewa-menyewa.

B i s m i I I a hi t am a an i rr ahim. D alam sewa-menyewa". Sementara dalam

riwayat An-Nasafi, kalimat "Dalam sewa-menyewa" tidak
dicantumkan. Lalu pada riwayat selain keduanya, kalimat "Kitab
sewa-menyewa" juga tidak dicantumkan. Kata ljarah (sewa

menyewa) menurut bahasa berarti memberi ganjaran/imbalan,

sedangkan menurut istilah syariat adalah mengambil manfaat dari
orang lain dengan imbalan.

l. Menyewa LakiJaki yang Shalih

o./

iq)r :-E
//./

tc
o;rlAtj u * tp ,JG ,i,r J:i'

l..r1c.c, ca zcTczz tol-c
.o:t;t ;r I VS.ry)'

Dan firman Allah, "Sesungguhnya orong yang paling baik yang
kamu ambil untuk bekerja (pqda kita) adalah orang yang lant lagi
dapat dipercaya." (Qs. Al Qashash (28):26) Penjaga perbendaharaan

disebut juga dengan "Al Amin". Dan orang yang tidak
mempekerjakan orang yang menginginkan pekerjaan itu.
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2260. Dari Abu Burdah, dari bapaknya [Abu Musa Al Asy'ari
RA], dia berkata, "Nabi SAW bersaMa, 'Penjaga perbendaharaan

yang dapat dipercaya, yang melakukan apa yang diperintahkan

kepadanya dengan hati senang, adalah salah satu di antara orang-orang

yang bersedekah."

,JE & A

,irt ,;; 16r- J>t^
a7 o.

Gl ,f
a. t c .
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;r tu &'Ji,:; -y ;f- J ,Ju; .S;lt otih;- t"iir ',i; t,
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2261. Dari Humaid bin Hilal, Abu Burdah telah menceritakan

kepada kami dari Abu Musa RA, dia berkata: Aku datang kepada Nabi

SAW, dan bersamaku dua orang laki-laki dari suku Asy'ari. Aku
berkata, *Aku tidak mengetatrui batrwa keduanya hendak mencari

pekerjaan." Maka beliau bersabda, "Kami tidak akan pernah 
-atautidak- mempekerjakan orang yang ingin bekerja pada pekerjaan

kami."

Keterangan Hadits:

(Bab menyewo laki-laki yang shalih. Dan firman Allah,
"sesungguhnya orang yang paling boik yang kamu ambil untuk

bekerja fpada kital odalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.").

Imam Bukhari mengisyaratkan dengan hal ini kepada kisah Nabi

Musa AS bersama anak perempuan Nabi Syu'aib. Ibnu Jarir
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meriwayatkan dari jalur Syu'aib Al Jab'i bahwa dia berkata, *'Nama

wanita yang dinikahi oleh Nabi Musa AS adalah Shafurah, sedangkan

narna saudaranya adalah Laya" Demikian pula yang diriwayatkan dari
jalur Ibnu Ishaq, hanya saja dia mengatakan, "Nama saudaranya

adalah Syarqa dan ada pula yang mengatakan Layai'Namun, ulama
selainnya mengatakan bahwa nama kedua wanita itu adalah Shafura

dan Abra, keduanya adalah saudara kembar. Kemudian Ibnu Jarir
menyebutkan perbedaan pendapat para ulama tentang apakah nama

bapak keduanya adalah Nabi Syu'aib ataukah anak saudaranya, atau
laki-laki lain yang bernama Yatsrun atau Yatsra. Dalam hal ini ada

sejumlah pendapat, tetapi dia tidak menguatkan satu pun di antaranya.

Diriwayatkan melalui jalur Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu
Abbas tentang firman-Nya, "sesungguhnya orang yang paling baik
yang knmu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat
dan dapat dipercoya". Dia berkata, "(Yaitu) kuat mengemban apa
yang dibebankan, dan amanah menjaga apa yang dititipkan
kepadanya."

Lalu diriwayatkan melalui jalur Ibnu Abbas dan Mujahid bahwa
bapak kedua wanita itu bertanya kepada salah satu dari keduanya
mengenai apa yang dia lihat tentang kekuatan dan sifat amanah yang
dimiliki Nabi Musa AS, maka dia menceritakan kekuatannya dalam
memberi minum dan sifat amanahnya dalam menundukkan pandangan

matanya, serta perkataan Nabi Musa kepadanya, "Berjalanlah di
belakangku dan tunjukkan jalan kepadaku." Riwayat ini dinukil oleh
Al Baihaqi dengan sanadyang shahih dart Umar bin Khaththab seraya

menambahkan, y !-bl €{|}*t Ci<;A ,;:} ?riij oz\:i @etiau

menikahkan Musa, lalu Musa tinggal bersamanya bercocok tanam
s er t a me ngge mb al akan kamb ingnya).

istti 7'J:U- t Ui .'t i'oianq (dan penjaga perbendaharan

di sebut juga dengan "Al Amin". dan orang yang tidak
mempekerjakan orang yang menginginkan pekerjaan itn). Kemudian
disebutkan melalui jalur Abu Musa Al Asy'ari hadits tentang
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"Penjaga perbendaharaan yang jujur ctdalah salah satu di antara

orang-orang yang bersedeknh", dan hadits yang lain tentang kisah 2

orang laki-laki yang datang meminta kepada Nabi SAW agar memberi

pekerjaan kepada mereka.

Hadits pertama telah dijelaskan pada pembahasan tentang zakat,

sedangkan hadits kedua akan dijelaskan pada pembahasan tentang

hukum. Al Ismaili berkata, "Tidak ada makna tentang sewa-menyewa

pada kedua hadits tersebut." Ad-Dawudi berkata, "Hadits 'peniaga

perbendahorqan yang dapat dipercaya' tidak masuk dalam

pembahasan ini, sebab tidak menyinggung masalah sewa-menyewa."

Sementara Ibnu At-Tin berkata, "Hanya saja yang dimaksud

oleh Imam Bukhari adalah bahwa penjaga perbendaharaan tidak

memiliki hak apapun terhadap harta, karena dia hanya orang yang

disewa untuk menjaganya."

Ibnu Baththal berkata, "Imam Bukhari memasukkan hadits

tersebut dalam pembahasan ini dikarenakan orang yang diupah pada

sesuatu, maka dia adalah orang yang diberi kepercayaan terhadap

sesuatu itu. Dalam hal ini dia tidak mengganti rugi atas semua

akibatnya, baik karena rusak atau hilang, kecuali jika dia lalai dan

tidak melakukan semestinya."

Al Karmani berkata, "Masuknya hadits ini pada bab sewa-

menyewa adalah sebagai isyarat bahwa penjaga perbendaharaan harta

orang lain sama seperti orang sewium bagi pemilik harta itu.

Sedangkan masuknya hadits kedua dalam pembahasan ini sangatlah

jelas dari sisi bahwa orang yang meminta pekerjakan pada umumnya

bertujuan untuk mendapatkan upah yang ditetapkan bagi pekerja.

Adapun pekerjaan yang dimaksudkan dalam hadits itu berhubungan

dengan sedekah (zakat), baik mengumpulkan maupun membagi-

bagikannya, dimana petugas pelaksana mendapat bagian tertentu

darinya, seperti firman Allah SWT, 'dan pengurus'pengurus zokot'."
(Qs. At-Taubah (9): 60)
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Masuknya hadits ini dalam judul bab adalah dari sisi perrnintaan

2 orang laki-laki agar Nabi SAW menugaskan mereka menjadi
pengurus zakat atau lainnya, supaya mereka mendapat upah. r

F lw. t$i 'C^; 6 Liii ,:,fi.;b\i e l\rj t{s @an

bersamaku'ada dua orang laki-taki dari suku ,lry'ori. Aku berkata,
"Aku telah mengetahui bahwa keduanya hendqk mencari

pekerjaan."). Demikian disebutkan secara ringkas. Lalu akan

disebutkan pada pembahasan tentang anjuran yang bertaubat bagi

orang-orang yang murtad melalui sanad ini dengan lafazh lengkap,

s',Fu:'d*;. qirl ,C .;;ir ',:i';i 6iy<i Grt\t g o*; ,yi
F l!u{- r;,ili 

'U* 6j v1ii e 6 & d,*1 (Ada bersomaku dua

orong laki-laki dari suku Asy'ari dan keduanya meminta pekerjaan.

Aku berkata, "Demi yang mengutusmu dengan hrq, aku tidak
mengetahui apa yang ada di dalam hati keduanya, dan aku tidak tahu
b ahw a ke du any a m e mint a pekerj aan.").

isrri 7 ry * W -r if- t ,jA (betiau bersabda, ,,Kami

tidak akan pernah -otau tidak- mempekerjakan orang yang ingin
bekerja pada pekerjaan kami."\ Demikian yang tercantum dalam
semrxl riwayat yang sempat saya teliti, dan keraguan tersebut berasal

dari perawi, yakni apakah Nabi SAW mengucapkan "tidak aksn
pernah, atau tidak".

Ibnu At-Tin mengatakan bahwa sebagian naskah disebutkan
,t

dengan lafazh 
'Jst 

(meWerahkan kekuasaan). Al Quthub AI Halabi

berkata, "Atas dasar ini maka kalimat 'rry (kami mempekerjakan)

adalah kalimat tambahan, sehingga makna hadits tersebut yang

terlintas dalam benak adalah, 'Aku tidak akan menyerahkan
kekuasaan atas pekerjaan kami'."

Hadits ini telah disebutkan pula pada pembahasan tentangan

hukum dari jalur Barid bin Abdullah, dari Abu Burdah dengan lafazh,
g;b Ab Jl , $1 Tsesungguhnya kami tidak memberi kekuasaan
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[kepatla orang loinJ atas pelceriaon knmi). Riwayat ini memperkuat

perkataan Al Quthub Al Halabi.

Al Muhallab berkata "oleh karena meminta pekerjaan

menunjukkan adanya suatu ambisi, maka Nabi SAW merasa perlu

menghindari sikap memberi pekerjaan kepada mereka yang berambisi

mendapatkannya. Oleh sebab itu beliau SAW bersabda, 'Kami tidak

mempekerjaknn orang yang ingin bekerja pada pekerjaan knmi'.

Makna lahirlah hadits ini menunjukkan larangan mempekerjakan

orang yang berambisi mendapatkannya, baik larangan itu berindikasi

haram ataupun makruh. Pernyataan bahwa larangan itu berindikasi

haram menjadi kecenderungan Al Qurthubi, kecuali apabila dia

memang disiapkan untuk mengemban tanggung jawab tersebut."

I
2. Menggembala Kambing dengan Upah Qararith

;*"'4t *,e\t orr;:; ei *:*'* ,'*'-; tf *
,';tt ib et a of # ?tt '*;. 11 iSu ,ut * ht

X iru a-'r,; & GG:)i * ,V :5a t:';|r,

2262.Dari Amr bin Yatrya, dari kakekny4 dari Abu Hurairatr

RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *Tidaflah Allah mengutus

seorang Nabi, melainkon menggembala kambing." Para sahabat beliau

bertanya, "Dan engkau?' Beliau bersabda, "Yo, oku dahulu

menggembala kombing dengan upah qarmith untuk penduduk

Makkah."

Keterangan Hadits:

€t ,;tt\t (melainkon menggembala kambing)' Dalam riwayat

Ibnu Majah dari Suwaid bin Sa'id, dari Amr bin Yahya disebutkan,

i
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{l?jlu, k ,Y\ t;oti * (Aku biasa menggembalakannya untuk

penduduk Makkah dengan upah qararilr). Serupa dengan ini riwayat
dari Al Ismaili, dari Al Mani'i, dari Muhammad bin Hassan, dari Amr
bin Yahya.

Suwaid (salah seorang perawi hadits tersebut) berkata,

"Maksudnya setiap ekor kambing diberi upah satu qirath. Maksudnya

adalah pecahan uang dinar atau dirham." Ibrahim Al Harbi berkata,

"Lafazh'qararith' adalah rulma tempat di Makkah, dan maksud Nabi
SAW bukanlah 'qirath' yulrg merupakan pecahan uang perak."
Pendapat ini dibenarkan oleh Ibnu Al Jauzi mengikuti Ibnu An-
Nashir, seraya menegaskan kekeliruan Suwaid dalam menafsirkannya.
Akan tetapi, pendapat pertama menjadi kuat karena penduduk Makkah
tidak mengetahui adanya tempat di negeri itu yang bemama
"qararith".

Adapun riwayat yang dikutip oleh An-Nasa'i dari hadits Nashr

bin Hazn, dia berkata, *ht .,ll" I' J?:) Jui ,P, ,yii ;yi yi ;.;ar.

C ,r\i uii,-,i,: ,f €ti eLjijr'q" ,f €u $i ei 4.,*j
t{,*t \rtii (Para pemilik unta dan pemilik kambing saling

membanggakan diri, maka Rasulullah SAW bersabdo, "Musa diutus,
dan beliau sebagai penggembala lcambing, Daud diutus, dan beliau
sebagai penggembala lcambing. Lalu aht diutus, dan aku juga
menggembala kambing keluargaku di Jiyad.").

Sebagian ulama mengklaim hadits ini sebagai dalil yang
membantah penakwilan Suwaid, sebab beliau SAW menggembala
kambing keluarganya, bukan untuk mendapatkan upah. Maka, yang
dimaksud dengan "qararith" adalah rulma tempat, dimana terkadang
beliau mengungkapkan dengan rulma 'Jiyad', dan terkadang dengan

nama "qararith". Akan tetapi, bantahan ini tidak tepat, karena bisa saja

beliau menggembala untuk keluarganya tanpa upah dan menggembala
untuk orang lain dengan upah. Atau yang dimaksud dengan

"keluargaku" yakni penduduk Makkah, sehingga kedua versi riwayat
itu dapat dipadukan. Salah satu dari kedua riwayat itu menjelaskan
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upah, sedangkan yang lain menjelaskan tempat, maka keduanya tidak

saling menafikan.

Sebagian ulama mengatakan bahwa bangsa Arab tidak mengenal

"qararith" dalam arti pecahan uang. Oleh sebab itu disebutkan dalam

hadits shahih,LrPsr q.'Ft"tb')l o:t .it3-(mereka al<an menaklukkan

negeri yang disebutkan di dalomnya qirath)- Akan tetapi, lu,*
mereka untuk menafikan pengetahuan bangsa Arab mengenai qararith

ini tidak jelas.

Para ulama berkata, "Hikmah sehingga para nabi diberi ilham

untuk menggembala kambing sebelum diangkat menjadi nabi, adalah

agar mereka dapat melatih diri dengan menggembalakannya guna

menghadapi beban yang akan dipikulkan kepada mereka, yaitu

meluruskan urusan umatnya. Selain itu, berada di tengah komunitas

kambing dapat melahirkan sifat santun dan sayang. Karena apabila

mereka dapat bersabar menggembalakannya, mengumpulkannya

setelah terpisah-pisah di tempat penggembalaan, memindahkan dari

satu tempat ke tempat lain, melindunginya dari musuh baik berupa

binatang buas maupun yang lainnya (seperti pencuri), mengetahui

perbedaan tabiat-tabiatnya, mengetahui sifat kambing yang senantiasa

ingin berpisah-pisah padahal kondisinya lemah dan selalu

membutuhkan pengawasan, niscaya mereka akan terbiasa bersabar

menghadapi umat, mengenal perbedaan tabiat serta tingkatan

pemahaman mereka. Dengan demikian, mereka akan menutupi yang

kurang, berlaku lembut terhadap yang lemah, dan mengawasi umat

dengan baik. Memikul semua beban ini akan terasa ringan bagi

mereka dibandingkan apabila dibebankan tanpa didahului oleh latihan,

karena dengan adanya latihan awal (menggembala kambing), beban

yang ada terasa dipikul sedikit demi sedikit.

Pelatihan ini dikhususkan pada kambing, karena kambing

merupakan hewan yang paling lemah dibandingkan hewan yang lain.

Selain itu, berpencamya kambing lebih banyak dibandingkan unta

atau sapi, karena unta dan sapi mungkin dapat ditambat dengan tali,

berbeda dengan kambing sebagaimana kebiasaan yang lazim terjadi.
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Namun, meski kambing senang untuk berpisah-pisah, tetapi lebih
cepat untuk digiring dibandingkan heyan lainnya."

Sikap Nabi SAW yang menyebutkan perkara ini 
-setelahdiketahui bahwa ia adalah makhluk paling mulia di hadapan Allah

SWT- merupakan bukti keagungan sikap tawadhu (rendah hati)
beliau terhadap Tuhannya dan pengakuan yang tegas akan pemberian
Allah kepadanya, serta kepada saudara-saudaranya sesama nabi.
Semoga shalawat dan salam dari Allah dicurahkan kepada beliau dan
para nabi.

3. Menyewa Orang Musyrik Saat Darurat atau ketika Tidak
Ditemukan Orang Islam, dan Nabi SAW Mempekerjakan Orang-

orang Yahudi Khaibar

'dt ;:*0 W ?nr q, akG ,r V3r / i;;'*'G,irt *
i * ,ii i +7t ,t ,t)L3 5J if *t ^:P\t &
i .-L 'e}-&i -t-t4r, ir:.ir :Li]r q:? G_rtl|ri

^lt'ii ,i\,i ,ei :* l: JL 'r1; ,,!:, i nrtit'gi'--;* tL<J-t, t^^tiv,JQ dr)t fr i ,v ittst|, ,t:*45-t,

*:u'4u, ,y.l:'trl;# U lG W"6wb ,<)J,Jrv ?fi')q
.bilt'o-* ;rk"pf €,

2263. Dari Az-Zuhri, dari Urwatr bin Zubair, dari Aisyah RA,
'Nabi SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki yang pintar
sebagai penunjuk jalan dari bani Dil, kemudian dari bani Abdi bin
Adi. Dia pernah terjerumus dalam sumpah perjanjian dengan keluarga
AI Ash bin Wa'il, dan dia menganut agama kafir Quraisy. Dia pun
memberi jaminan keamanan kepada keduany4 maka keduanya
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menyerahkan hewan tunggangan miliknya, seraya menjanjikan

kepadanya (bertemu) di gua Tsaur setelah tiga hari. Ia pun mendatangi

keduanya dengan membawa hewan tunggangan mereka pada pagi hari

di malam ketiga, lalu keduanya berangkat. Ikut bersama keduanya,

Amir bin Fuhairah dan penunjuk jalan dari suku Dil, dia membawa

mereka menempuh bagian bawah Makkah, yakni jalur pantai."

Keterangan Hadits:

(Bab menyewa orang musyrik saat darurat atou ketika tidak

ditemukon orang Islam, dan Nabi SAII mempekerjakan orong-orong

Yahudi Khaibar). Judul bab ini memberi asumsi bahwa Imam Bukhari

tidak membolehkan menyewa orang musyrik, baik yang memusuhi

Islam (harbi) maupun yang tidak memusuhi Islam (dzimmi), kecuali

kondisi mendesak seperti tidak didapatkan orang Islam yang dapat

melakukan perbuatan itu. Abdunazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij,

dari Ibnu Syihab, dia berkata , o'ti;;;-JU *t * ht ;A 'C,t-|

dlWn'p t6.*3 y in' ,* '$r oi ,Vi3i ; ,lx \ {Noti

SAW tidok memiliki para pekerja yang dapat mengelola kebun

kurmanya di Khaibar, maka Nabi SAW memanggil orang-orong

Yahudi Khaibar, lolu menyerahkon kebun itu kepada mereka).

Sikap Imam Bukhari yang berdalil dengan kisah muamalah Nabi

SAW bersama orang-orang Yahudi Khaibar untuk mengelola

kebunnya dan terhadap orang musyrik untuk menjadi penunjuk jalan

ketika hijrah perlu dianalisa kembali, karena tidak ada pada keduanya

penegasan maksud dari judul bab, yaitu larangan menyewa mereka

kecuali saat darurat. Seakan-akan Imam Bukhari menarik kesimpulan

ini dari kedua hadits di atas yang kemudian dipadukan dengan sabda

beliau SAW, )*',* 1 tl1.(Kamt tidak meminta bantuan orang

musyrik). Riwayat ini dinukil oleh Imam Muslim dan para penulis

kitab Sunan. Maka, Imam Bukhari hendak mengompromikan antara

riwayat-riwayat yang ada sebagaimana tercermin pada judul bab.
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Ibnu Baththal berkata, "Mayoritas ahli fikih membolehkan
menyewa orang-orang musyrik saat darwat maupun tidak, sebab hal
ini dapat merendahkan martabat mereka. Adapun yang dilarang adalah
orang muslim menjadi sewaan orang musyrik, sebab yang demikian
itu dapat merendahkan martabat kaum muslimin." Hadits tentang
sikap Nabi terhadap penduduk Yahudi Khaibar akan disebutkan pada
akhir pembahasan tentang rjarah (sewa-menyewa) dengan sanad yang
maushul.

Perkataan Imam Bukhari pada judul bab "Apabila tidak
ditemukan orang Islam", merupakan isyarat terhadap riwayat yang
dinukil oleh Abu Daud dari jalur Hammad bin Salamah, dari

Ubaidillah bin Umar 
-aku 

kira dari Nafi'- dari Ibnu Umar, ,]t'tti'# ,Yi Urt ti * iO, ot:o lsrrrngguhnya Nabi SAt4/ memerongi

penduduk Khaibqr...). Kamudian disebutkan hadits selengkapnya, dan

di dalamnya dikatakan, 15 C,p &t';,--.i 6-:rjui'@"bi Srrf,

';h}Jr'€Jt ,UAt Aj fj\i (Dan beliau bermaksud mengusir mereka,

malra mereka berkata, "lYahai Muhommad! Biarkanlah kami
menggarap tanah ini, bagi komi separuh (hasilnya) dan bagi kalian
separuh".). Hanya saja Nabi SAW menerima tawaran tersebut karena
mereka lebih mengetahui cara menggarap dan mengelola tanah di
tempat itu dibandingkan orang lain. Maka, Imam Bukhari
menyamakan antara kondisi tidak ada orang Islam yang mengetahui
pekerjaan itu, dengan kondisi tidak ditemukannya orang Islam. Hadits
tentang penunjuk jalan akan dijelaskan secara detail pada bagian awal
pembahasan tentang hijrah.
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4. Apabita Seseorang Menyewa Orang Lain Agar Bekeria

Untuknya Setelah Tiga Hari -Atau 
Setelah Satu Bulan Maupun

Setelah Satu Tahun- Maka itu Diperbolehkan- Keduanya

Terikat oleh Syarat yang Disepakati Mereka Apabila Waktu yang

Ditentukan Telah Tiba

y \t ,p dt c':; W ?nr ue, 
-^^x;;";,i i1t / r";'*

,L1 f it*t y\, & i' J?';a\ 'Uu *'t
gl du ,d:i :k l-: e ;i 6-r (;r; ,Pit, ,f i

..r>t * q:,-;tr Jq oX X. ;; ;v itlJ;rtt t*5;t
, \-' . , . ,

2264. Dari Urwah bin Az-Zubair bahwa Aisyah RA -istri 
Nabi

SAW- berkata, "Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seorang

laki-laki yang mahir dari suku Dil sebagai penunjuk jalan, sedang dia

menganut agama kaum kafir Quraisy. Keduanya menyeratrkan hewan

tunggangan mereka kepadanya, seraya menjanjikan kepadanya

(bertemu) di gua Tsaur setelah tiga malam. Maka dia mendatangi

keduanya dengan hewan tunggangan mereka pada pagi hari ketiga-"

@:
(Bab apabila seseorang menyewa orang lain agm bekeria

untulotya setelah tiga hari -stau setelah satu bulan m(rupun setelah

satu tahun- malca itu diperbolehlwn. Keduanya terikot oleh syarat

yang disepakati mereka apabila waktu yang ditentuksn telah tiba).

Dalam bab ini disebutkan sebagian hadits Aisyatr pada bab

sebelumnya. Dalam hadits ini dikatakan bahwa keduanya menjanjikan

kepada penunjuk jalan untuk membawakar hewan tunggangan mereka

setelah tiga hari. Namun, Al Ismaili mengemukakan kritikan batrwa

dalam hadits itu tidak ada keterangan bahwa keduanya menyewa

penunjuk jalan tersebut, dan dia telah memulai pekdaan sejak
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terjadinya kesepakatan dimana dia menerima hewan tunggangan dari
keduanya untuk dirawat dan dijaga hingga tiba saat yang tepat bagi
keduanya untuk keluar.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa dalam judul bab tersebut tidak
disebutkan apa yang menjadi sasaran kritiknya, sebab judul itu
merupakan makna lahiriah kisah tersebut. Ulama yang tidak
memperbolehkan sewa-menyewa, bila pekerjaan tidak dimulai sejak
kesepakatan terjadi, merekalah yang perlu mengemukakan dalil.

Ibnu Al Manayyar menanggapi para pengkritik Imam Bukhari
dalam persoalan ini, "Sesungguhnya tujuan menyewa jasa tersebut
adalah hanya sebagai penunjukjalan, dan tidak diragukan lagi bila hal
ini lebih akhir daripada waktu terjadinya kesepakatan kedua belah
pihak."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pemyataan ini diperkuat oleh
keterangan bahwa yang menggembalakan hewan tunggangan
keduanya adalah Amir bin Fuhairah, bukan penunjuk jalan. Lalu Ibnu
Al Manayyar berkata, "Pada hadits ini tidak ada penegasan tentang
hukum tersebut, baik yang menetapkan maupun yang menafikan.
Mungkin saja yang demikian itu diperbolehkan apabila jarak waktu
tidak terlalu lama, karena minimnya unsru penipuan di dalamnya.
Namun, tidak diperbolehkan apabila jarak waktunya sangat lama. Ini
merupakan madzhab Imam Malik, dimana dia membatasi bolehnya
melakukan jual-beli dengan waktu dimana barang yang dimaksud
tidak berubah pada masa tersebut. Dari kisah ini dapat disimpulkan
bolehnya menyewa rumah untuk masa tertentu sebelum datang awal
perhitungan masa sewa-menyewa tersebut. Namun, permasalahan ini
dibangun atas dasar pengakuan terhadap persoalan pokok sehingga
diikutkan kepadanya persoalan cabang.
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+i; e r e; u(p'*;w ,t.'?iis y'r it,f
,;;jt |a* {-'t + \t ;* Ct t o'ir :Jv 'oi- \u ,rt,
fi ,ec\,j* ,Vi J.tK:* c.;gi 6'riV dK

5. Orang Sewaan dalam Peperangan

jt *e ,:.$;; y ;re *,;,\ Liu ,fv &t r'*-,-i

* e. ^;-p\ Lii ,'lo't 4;nG ,&,'t 9, \t * 4t
..pir ';4ts i,ls'*i ilsttli*z;:

2265.Dari Ibnu Juraij, dia berkata: Atha' *,* *.n*abarkan

kepadaku dari Shafivan bin Ya'la, dari Ya'la bin Umayah RA, dia

berkata, "Aku berperang bersama Nabi SAW dan pasukan pada masa

sulit, ini adalah amalan yang paling aku yakini bagi diriku. Saat itu

aku memiliki orang sewaan, lalu dia memerangi seseorang. Salah

seorang dari keduanya menggigit jari lawannya. Orang yang digigit

menarik jarinya sehingga copotlah gigi orang yang menggigitnya.

Orang itu pergi kepada Nabi SAW, tetapi beliau tidak menetapkan

diyat maupun qishash atas giginya, seraya bersabda, 'Apakah dia

meletaklran jarinya di mulutmu untuk engkau kunyah?"' Dia berkata,

Aku kira beliau mengatakan 'sebagaimana kuda mengunyah'."

ai*r:y,b.::L'*'ir31 €j U 1' -r:; g*t,d; i.r'Jv
.& hr ,t, f i sr';;G ,4;;G ,f '""""'>L;Li
2266. Ibnu Juraij berkata: Abdullah bin Abi Mulaikah telah

menceritakan kepadaku dari kakeknya, sama seperti kisah ini,
..Bahwasanya seorang laki-laki menggigit tangan orang lain lalu

giginya copot, maka Abu Bakar RA tidak menetapkan diyat maupun

qishash atas giginya."

52 - FATIII'L BAARI

L



Keterangan Hadits:

Ibnu Baththal berkata, "Menyewa orang lain untuk memberi

pelayanan dan meringankan beban pekerjaan dalam peperangan dan

kesempatan lainnya adalah sama hukumnya." Akan tetapi, ada

kemungkinan Imam Bukhari bermaksud menjelaskan bahwa

meskipun jihad itu dimaksudkan untuk memperoleh pahala, tetapi

tidak menafikan bolehnya meminta bantuan kepada orang lain untuk

melayani orang-orang yang berjihad dan melakukan sejumlah

pekerjaan.

:b ',* (dari kakek ya).Demikian yang dinukil oleh semua

periwayat. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Abu Daud melalui
jalur Yahya bin Sa'id dari Ibnu Juraij. Nama Abdullatr bin Abi
Mulaikah adalah dinisbatkan kepada kakeknya. Namun, ada pula yang

mengatakan dinisbatkan kepada bapaknya, sebab dia bernama

Abdullah bin Ubaidillatr bin Abi Mulaikah, sedangkan namanya

adalatr Zuhur bin Abdullah bin Jad'an At-Taimi, salah seorang

sahabat Nabi SAW. Sebagian ulama ada yang menambahkan dalam
nasabnya "Abdullah" antara "Ubaidillah bin Zuhair". Lalu dikatakan

bahwa yang memiliki gelar "Abu Mulaikah" adalah Abdullah bin
Zuhair. Berdasarkan versi pertama, maka hadits ini berasal dari

riwayat Zr:firair bin Abdullah dari Abu Bakar. Sedangkan berdasarkan

versi kedua, maka ini berasal dari riwayat Abdullah bin Zuhair.

Dengan demikian, penentuan siapa yang dimaksud dengan kata
ganti "nya" pada redaksi "dari kakeknya" kembali kepada perbedaan

versi tersebut. Al Mughlathai mengklaim bahwa jalur periwayatan

yang dinukil oleh Imam Bukhari terputus (munqathi) pada kedua

tempat itu, akan tetapi sebenamya tidak seperti yang dia katakan.
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6. Apabila Seseorang Menyewa Orang Lain dan Menjelaskan

Batasan Waktunya tanpa Menjelaskan Pekerjaannya

6 Je irrl; : l? ,St,(y6',i.t u:t>\''t4i bi :r,rf jtl ,!.4,

.?nr tlr ,y.ft €ri .t?i F.,ex 71:" ths: -S

Berdasarkan hrman-Nya, " (Syu'aib berkata) sesungguhnya aku

ingin menikahkanmu dengan salah satu di antaro keduq putriku ini

-hingga 
firman-Nya- dan Allah adalah saksi atas apa yang kita

ucapkan;' (Qs. Al Qashash (28): 27) Dikatakan "ya juru fulaanan",
maksudnya: ia memberikan ganjaran/upah kepadanya. Di antara

kalimat yang diucapkan saat ta'ziyah (melayat) adalah,

" Aaj ar a kal I aeh", yakni semoga Allah memberi pahala kepadamu.

Keterangan

(Bab apabila seseorang menyewq orang loin dan menjelaskan

batasan waktunya tanpa menjelaskan pekerjaannya). Dalam riwayat

selain Abu Dzar disebutkan "Barangsiapa yong menyewo..." dan

seterusnya. Sementara dalam riwayat Al Ashili disebutkan dengan

kata upah (Al Ajru) sebagai pengganti batasan waktu (ll Ajal). Akan

tetapi, apa yang terdapat di tempat ini lebih tepat.

(Tanpa menjelaskan pekerjaannya). Maksudnya, apakah sewa-

menyewa seperti ini dianggap sah atau tidak? Imam Bukhari

cenderung berpendapat bahwa yang demikian itu diperbolehkan,

sebab dia mengemukakan dalil yang mendukungnya, dia berkata,

"Berdasarkan firman Allah SWT 'Sesungguhnya alru ingin

menikahkanmu dengan salah satu di antara kedua putriku ini'."
Meskipun demikian, Imam Bukhari tidak menyatakan secara tegas

tentang bolehnya hal itu, karena masih ada kemungkinan yang lain.

Adapun cara pengambilan dalil dari ayat tersebut bagi persoalan di

bab ini adalah bahwa pada ayat tersebut tidak ditemukan penjelasan
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mengenai jenis pekerjaan. Bahkan, yang ada Musa bekerja kepada

bapak kedua wanita itu untuk mendapatkan upah. Kemudian semua ini
dapat diterima apabila dikatakan bahwa syariat sebelum kita adalah

syariat bagi kita pula, jika dalam syariat kita telah mengukuhkannya.

Imam Syafi'i berhujjah dengan ayat ini untuk menunjukkan

adanya syariat sewa-menyewa. Dia berkata, "Allah SWT telah

menyebutkan bahwa salah seorang nabi-Nya telah bekerja untuk

mendapatkan upah selama beberapa tahun, dimana upah pekerjaannya

adalah mengawini seorang wanita." Sebagian mengatakan, "Bapak

kedua wanita itu menyewa. Nabi Musa AS untuk menggembalakan

kambingnya."

Al Muhallab berkata, "Dalam ayat itu tidak ada keterangan

tentang tidak diketahuinya pekerjaan dalam sewa-menyewa, sebab

pekerjaan itu sendiri telah diketahui oleh kedua belah pihak, hanya

saja pekerjaan itu tidak disebutkan karena sudah diketahui." Akan
tetapi, pernyataan ini ditanggapi oleh Ibnu Al Manayyar bahwa Imam

Bukhari tidak bermaksud mengatakan diperbolehkannya sewa-

menyewa meskipun pekerjaannya tidak diketahui dengan pasti,

bahkan yang dia maksudkan adalah penyebutan jenis pekerjaan secara

tekstual dalam transaksi bukanlah syarat sahnya sewa-menyewa. Yang

dijadikan pegangan dalam hal ini adalah maksudnya, bukan lafazltnya.

Ada kemungkinan pula Imam Bukhari hendak mengisyaratkan

hadits Utbah bin An-Nuddar, ,t1 ,'J6 '*3 Y ht ru, l' {ij'* *k

f f*i y? y &tryr':i q y * ?1 e"i (Kami berada di

sisi Rasulullah SAW, lolu beliou bersabda, "Sesungguhnya Musa

mempekerjakan dirinya selama delapan atau sepuluh tahun dengan

upah terjaganya kehormatan dirinya serto terpenuhi kebutuhan isi
perutnya."). Riwayat ini dinukil oleh Ibnu Majah, tetapi sanod-nya

lemah.

Pada hadits ini tidak dijelaskan tentang jenis pekerjaan ditinjau
dari sisi Nabi Musa AS. Untuk itu, salahlah mereka yang mengatakan

bahwa mahar pernikahan saat itu adalah selain pekerjaan
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menggembala, bahkan maksud Syu'aib adalah agar Nabi Musa AS
menggembalakan kambingnya selama masa tersebut, lalu dia
menikahkannya dengan putrinya, maka dia menyebutkan kedua jenis
perkara itu. Sikap beliau yang mengaitkan pernikahan dengan
menggembala adalah dalam konteks perjanjian, bukan dalam konteks
transaksi. Syu'aib menyewa Musa untuk menggembalakan
kambingnya dengan upah yang diketahui oleh keduanya, kemudian
menikahkannya dengan putrinya dengan mahar yang diketatrui oleh
keduanya.

?rr'!7i : 6-$!t e ri (Di antara karimar yang diucapkan saat

ta'ziyah [melayatJ adalah, "Aojarakallaah", yabri semoga Altah
memberi pahala kepadamu). Ini adalah perkataan Abu Ubaidah.
seakan-akan dia memperhatikan materi pembentukan kedua kata ini,
meski sebenarnya dari segi makna terdapat perbedaan antara kata Al
Ajr Qnhala) dengan kata Al Ujrah (upah).

7. Apabila Mempekerjakan Seseorang untuk Membetulkan
Tembokyang Akan Roboh, Maka itu Diperbolehkan

,, t t . 1 t o . o,tt .^J'>l *S-- 
';V,

J. Jo :Jti l:-
int Jy, Jv :Jv

i .^r,-,, f )6t'i :l;: # U ,b e
o'. i1r'. , ,* '. i : -,.j .. t tc.-.
* i:6-'Lb; -ti :JE t;-?j -+G ,P

,'-r.tri ia. ,,tc. \^- ."
f UA \FiL:t7iJL io,,*r lGU.t

V Jo <W-oiA/$yt:,tz:jr Gii,rri) ,*, *h, *'^* : JG fior'+, SX" 
jG .iud,;u i_i;_ &i uk :y,

.'a?l t;i :i*; JG qli qb'c,'iefl'rr$"rt> 1a;u ,4
226T.Diriwayatkan dari yu'tu bin Muslim, * Or* Ui" Oin*,

dari Sa'id bin Jubair 
-setiap 

salah satunya memberi tambahan atas
keterangan yang lainnya- serta selain keduany4 dia berkata: Aku
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telah mendengamya menceritakan dari Sa'id, Ibnu Abbas RA t'erkata
kepadaku: Ubay bin Ka'ab telah menceritakan kepadaku, dia berkata"

"Rasulullah SAW bersabda, 'Keduanya berangkat dan menemukan

tembok yang akon roboh'." Sa'id memperagakan dengan tangannya

seperti ini, dia mengangkat tangannya hingga lurus. Ya'la berkata,

"Aku kira Sa'id berkat4 'Beliau menyapu dengan tangannya lalu
tembok itu kembali tegak'." "Jikn engknu meu, niscaya engkau bisa
mengambil upah otas pekcrjaan itz." Sa'id berkata, "[yaitu] upah

untuk kita makan."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan penggalan hadits Ubay bin Ka'ab
tentang kisah Nabi Musa dan Khidhir. Hadits ini telah disebutkan
dengan lengkap pada pembahasan tentang tafsir dengan sanad seperti
di atas. Hanya saja berdalil dengan kisah ini dapat diterima apabila
dikatakan bahwa syariat sebelum kita adalah syariat bagi kita juga.
Adapun letak pengambilan dalil darinya terdapat pada perkataan Musa

dalam fnman-Ny4 ,7i y cis€l +'j Qika engkau mant, niscaya

englrau dapat mengambil upah atas pekerjaan itu). Maksudnya,
apabila engkau membuat persyaratan untuk mengerjakan pekerjaan itu
dengan upah tertentu, maka itu akan memberi manfaat bagi kita.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari memaksudkan
batrwa sewa-menyerila itu sah jika diketahui batasannya, sebagaimana
ia juga sah jika ditaapkan waktunya."

8. Menyewa Sampai Setengah Hari

p} f h' ,k ,;, * Li:L?nr q, n q, ,f e6 I
U :Ju" itt i ;ii;r,f,,F ;qt tf yr'€k'i6
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2268.Dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW, Uai*
bersabda, "Perumpamaan lcalian dengon dua Ahli Kitob soma seperti

perumpamoon seorang laki-laki yang merryewa beberapa pekerja.

Laki-laki itu berkato, 'Siapa yong -mau- bekeria untukku dari pagi
hingga tengah hari dengan -upah- satu qirath?' Mako, kaum

Yohudi mengerjakan pekerjaan itu. Kemudian laki-laki tersebui

berlrata, 'Siapa yang -mau- bekeria untukku dari tengah hari
hingga shalat Ashar dengan -upah-satu 

qirath?' Maka, koum

Nasrani mengerjakon pekerjaan itu. Kemudian laki-laki tersebut

berlrota, 'Siapa yang -mau- bekerja untukku mulai dari shalat

Ashar hingga motahari terbenam dengan -upah- dua qiroth?'

Malro lramulah yang mengerjakan pekerjaan itu. Koum Yahudi dan

Nasrani morah sercya mengatalcan, 'Mengapa kami lebih banyak

belrcrja, tetapi lebih sedikit upahnya?' Dia (Allah) berfirman,

'Apakah aht mengurangi hak lmlian?' Merela berkata, 'Tidak'. Mska

Dia berfirman, 'Itulah karunia-Ku, Aku berikon kepada siapa yong

Aku kehendaki'."

@:
(Bab menyewa sampai tengah hari). Yakni, mulai dari pagi hari.

Pada bab berikutnya l:mam Bukhari menyebutkan judul "Menyewa

hingga Shalat Ashar", dan maksudnya juga dimulai dari pagi hari.

Kemudian pada bab selanjutnya disebutkan dengan judul "Menyewa
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Mulai dari Shalat Ashar sampai Malam", yakni hingga masuk waktu

malam. Dikatakan, maksud Imam Bukhari adalah menyatakan sahnya

sewa-menyewa apabila ditetapkan upah yang diketahui hingga waktu

yang diketahui. Hal ini disimpulkan dari sikap syariat yang membuat

pemisalan mengenai hal itu, dimana apabila tidak diperbolehkan,

niscaya tidak diberi persetujuan olehnya. Namun, ada pula

kemungkinan maksud dari bab-bab ini adalah untuk menetapkan

bolehnya sewa-menyewa pada sebagian waktu siang apabila

batasannya jelas. Hal ini dilakukan untuk membantah anggapan

sebagian orang bahwa minimal waktu yang diketahui dalam sewa-

menyewa adalah safu hari penuh.

,f.q, ,Yt Ft|ilk qrrru po^aan kalian dengan dua ahli

kitab). Demikian terdapat dalam riwayat Ayyub, dan yang dimaksud

dengan dua ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani.

ft ,Y (sama seperti seorang laki-laki). Dalam kalimat ini

terdapat lafazh yang tidak disebutkan secara redaksional, dan dapat

dibayangkan dalam pikiran, yaitu; perumpamaan kalian dengan nabi

kalian dengan dua orang Ahli Kitab bersama nabi-nabi mereka, sama

seperti seorang laki-laki yang mempekerjakan beberapa orang pekerja.

Perumpamaan itu ditujukan kepada umat bersama nabi mereka,

sedangkan yang dijadikan perumpamilan adalah para pekerja bersama

orang yang mempekerjakan mereka.

ifit 
"*i 

(maka kaum Yahudi mengerjalcan pekerjoan itu).

Ibnu Dinar menambahkan, yrL !tl, u$ lOrngon upah satu qirath

satu qirath). Az-Z;rhri menambahkan dari Salim, dari bapaknya

(sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan tentang shalat), gL

irrfr &rfr rfuii \iy* ),Qit i;:afir ti1 lHrngga ketika tengah hari

mereka tidak mampu meneruskan fpekerjaanJ, maka diberikon

kepada mereka satu qiroth satu qirath). Demikian pula yang terjadi
pada umat berikutnya. Maksud qirath adalatr bagian. Namun, makna

TATIII'L BAARI - 59



dasar kata qirath adalah setengah daniq, dan satu daniq sama dengan

l/6 dirham.

4, ye it Qrirgg, shalat Ashar). Ada kemungkinan yang

dimaksud adalah awal waktu shalat Ashar. Namun, ada pula

kemungkinan awal pelaksanaan shalat Ashar. Kemungkinan kedua

menghapus kemusykilan terdahulu dalam pembahasan tentang

mawaqit (waktu-waktu shalat) atas dasar bahwa lamanya waktu antara

shalat Zhuhur dengan Ashar sama dengan lamanya waktu antara

shalat Ashar dengan Maghrib. Maka, bagaimana bisa dibenarkan

perkataan kaum Nasrani bahwa pekerjaan mereka lebih banyak

daripada umat ini? Di sana diketengahkan sejumlah jawaban

mengenai masalah ini. Di antara jawaban yang belum disebutkan

adalah; kaum yang mengatakan "mengapa pekerjaan kami lebih

banyak..." adalah kaum Yahudi secara khusus. Jawaban ini didukung

oleh keterangan dalam pembahasan tentang tauhid dengan lafazh, 
'Jd)

atj'pt SLi (maka ahli taurar berkata). Akan tetapi, tidak tertutup

kemungkinan kedua kaum tersebut mengucapkannya. Adapun alasan

orang Yahudi mengatakan demikian adalah karena waktu kerja

mereka cukup lamq sehingga pekerjaan mereka pun lebih banyak.

Sedangkan orang Nasrani berkata demikian karena membandingkan
jumlatr pengikut mereka dengan lamanya waktu bagi kaum Yatrudi,

sebab onmg-orang Nasrani beriman kepada Nabi Musa dan Isa

sekaligus. Pemyataan ini disinyalir oleh Al Ismaili. Ada pula

kemungkinan banyaknya pekerjaan orang Nasrani disebabkan karena

mereka bekerja hingga selesai shalat Ashar. Jawaban ini disitir oleh

Ibnu Al Qushara dan Ibnu Al Arabi. Akan tetapi, kami telah

mengemukakan batrwa jawaban-jawaban ini tidak dibutuhkan, sebab

waktu antara &uhur dan Ashar lebih lama dibandingkan waktu antara

Ashar dan Maghrib.

Kemungkinan lainnya adalah, bahwa penisbatan perkataan

tersebut kepada mereka adalah dalam konteks pembagian; kaum yang

mengucapkan *kami lebih banyak pekerjaannya" adalah Yahudi,
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sedangkan yang mengucapkan "kami lebih sedikit pahalanya" adalah

Nasrani. Kemungkinan ini cukup jauh dari kebenaran. Ibnu At-Tin

menyebu&an bahwa makna hadits adalah, amalan kedua kaum

tersebut lebih banyak dan waktunya juga lebih lama. Namun,

pengertian ini menyalahi makna lahiriah redaksi hadits'

ioi }.iii ..Jb 3tli litu adalah karunia yang Aku berikan

kcpada ,iopo yong'Aku kehendaki).Ini merupakan hujjah bagi atrli

Sunnatr bahwa patrala dari Allah itu berdasarkan kebaikan dari-Nya.

9. MenYewa Hingga Shalat Ashar

c -.1 o ), c2 c. zzl c ), .c/ io' tb o ), .c' c?

J.7 ;i "i,l * *'* j dl r-e Jy -,4-, i* 1' + Je

ct-,ii';;i *h, *'oit'i;"$ &Xi o1,.i,;j'
it, A-,h ; ,iw lU ,l;:-t ,Y; c)66','-#(t'€-

i ,!ti y? rG "4tlis 
\!t? yt? 'c )6t r.

* i r:k *l,"ii i ,!,? y'?;' o,6'?i;
',:i'4 *t? *,?;" ,3t ?u* iy.At
,;33;t ts ,iti ,;$L y?r*; ';tf 'ox ,tlut crd6

ir"i; y:i ,*':li: 'i6 .) $ut*'€*
2269. Dari AMullah bin Dinar (mantan budak Abdullah bin

Umar), dari AMullah bin umar bin Khaththab RA bahwa Rasulullah

SAW UersaUda "sesungguhnya perumpomaan kamu dengan oranS-

orang Yahudi dan Nasrani adalah seperti seorang laki-laki yang

mempekerjakan beberapa pekerja. Loki-laki itu berkata, 'siapa yang

upah solu qirath satu qirath?' Maka, oranS-orong Yahudi

rATguL BAARr - 61



mengerjokan dengan upah satu qirath satu qirath. Kemudian orang-

orong Nasroni mengerjakan dengan upah satu qirath satu qirath.

Kemudian kalian yang mengeriakan mulai dari shalat Ashar hingga

waktu-waktu terbensmnya matahari mendapat upah dua qirath dua

qirath. Maka orong-orang Yahudi dan Nasrani marah seraya berlcata,

'Kami lebih banyak melakuksn pekerjaan, tetapi lebih sedikit

upahnya'. Allah berfirman, 'Apakah aku menzhalimi suatu bagian

dari hak kalian?' Mereka berkata, 'Tidak'. Allah berfirman, 'ltu

adalah lrarunio-Ku yang Aku berikan kepada siapa saia yang Alat

kehendaki'."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar dari jalur Malik,

dari Abdullatr bin Dinar. Namun, dalam redaksinya tidak ditemukan

penegzlsan tentang bekerja hingga shalat A;har, bI** pengertian

seperti itu hanya disimpulkan dari lafazh, a\b ,t u'iijl 'i!, 'ii i
ia6lt (Kemudion kamu yang bekerja dari shalat Ashar). Sebab,

permulaan masa kerja satu kaum adalah setelah berakhirnya masa

kerja kaum sebelumnya. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa dalam

riwayat Ayyub pada bab terdatrulu terdapat penegasan mengenai hal

,r,r J:llt *- il ;^, :n i [*'4,, (Barangsiapa bekerja dari

tengah hari hingga shalat Ashor).

,-l3lr q1l|ii jl @i"sSo waktu-waktu matahari terbenam).

Demikian yang tercantum dalam riwayat Malik, yakni menggunakan

lafazh jarnak. Seakan-akan berdasarkan waktu-waktu yang lgrbeda-

beda sesuai dengan golongan-golongan tersebut. Kemudian dalam

riwayat Su&an pada pembatrasan tentang keutamaan Al Qur'an

disebutkan dengan lafa/r., uitJr yf i\ (hingga wahu matahari

terbenam), yakni menggunakan bentuk kata tunggal, dan inilah yang

lebih tepat. Hal yang serupa disebutkan dalam riwayat Ayytrb pada

bab sesudatrnya, '.ri}Jr 'r# tti 4lrtrggo motahari terbenam).
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'W $ @pakah Aku menzhalimi kalian). Maksudnya, apakah

Aku mengurangi hak kalian.

10. Dosa Orang yang Tidak Membayar Upah Pekerja

f, i. 2 tr1. c z loz \. . . |.c.t 1 o. . 1 o . c.
drlr ur.a Ct f {,e au St or_-p d.,, f Y C_) / y f
, 'o

,l;:, ,!qt ?';"'fr*; 6i "a;)i 
, jk i' i,; ,Jtt '*', *

tVi ;tit |y;, ,'^:; J?"u t:; Lc ,trrt ,:ri'i e. &i
.;;f li l,: j\iu

2270. Dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari Abu Hurairah, dari Nabi
SAW, beliau bersabda, *Allah SW berfirman, 'Tiga golongan yang
Aku menjadi lawan mereka pada hari kiamat, [yaituJ: orang yang
mernberi karena Aku kemudian melanggar, orang yang menjual orang
merdeka lalu memakan harganya, dan orang yang menyewa pekerja
lalu dia merryelesaikan pekerjaannya, tetapi tidak memberikan
upahnya-"

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Hurairatr yang telah

dijelaskan pada bab "Dosa Menjual Orang yang Merdeka", di akhir
pembatrasan tentang jual-beli.

Cataten.

Imam Bukhari memisatrkan judul bab berikut ini dengan dua

bab terdahulu. Seakan-akan dia melakukannya untuk menyesuaikan.
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11. Menyewa dari Waktu Ashar Hingga Malam

2271. Dari Abu Burdatr, dari Abu Msua RA, dari Nabi SAW,

beliau bersabda, "Perumpamaan ksum muslimin dan Yahudi serta

Nasrani sama seperti seorong laki-taki yang menyewa suatu kaum

untuk mengerjalcan pekeriaannya selama satu hari hingga malam

dengan pahala yang telah dilcetahui. Maka, mereka mengerjakan

pekerjaan itu untubtya hingga tengah hari. Lalu mereks berksta,

'Kami tidak butuh upah darimu yang engkau tetapkan bagi kami, dan

apa yang telah lrami lahtkan dianggap batal'. (Iidak diperhitungkan,

penerj). Laki-laki itu berksto, 'Jangan kalian lalrukan, selesaikan sisa

pekcrjaan lralian dan ambillah upah kalian dengon sempurna'.

Nomun, mereka enggan dan meninggalkan pekeriaan. LakiJaki

tersebut menyewo lraum lain setelah kaum yang pertama serayo

berkota, 'selesaikan pekeriaan yang tersisa hari ini, dan bagi kalian
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upoh yang telah aku tetoplcan untuk mereka'. Maka mereka pun

mengerjakannya, hingga ketika tiba waktu shalat Ashar mereka

berkata, 'Apa yang knmi kerjakan untukmu adalah batal, don bagimu

upah yang telah engkau tetapkan bagi kami atas pekerjaan itu'. Laki-
laki itu berkata, 'Selesaikan pekerjaan knlian, sesungguhnya waktu

siong yong terisa hanya sedikit'. Nomun, merekn enggon

melakukannya. Laki-laki itu menyewa kaum lain untuk mengerjakan

sisa hari itu. Maka, mereka pun mengerjakan waktu yang tersisa pada

hari itu hingga matahari terbenam, merekn pun menyempurnakan

pahala kedua golongan itu sekaligus. Itulah perumpomaan merekn

dan perumpamoon apa yong mereka terima dari cahayo ini."

Keterangan Hadits:

(Bab menyewa dari waktu ashar hingga malam). Maksudnya,

dari awal waktu ashar hingga awal masuknya waktu malam. Dalam

bab ini disebutkan hadits Abu Musa yang telah dijelaskan, baik sanod

maupun matan-nya, pada pembahasan tentang waktu-waktu shalat.

#rrt . 6'j- >Vt 'i O,fu (mengerjakan pekerjaan untulcnya

satu hari hingga malam). Lafazh ini berbeda dengan lafazh hadits

Ibnu Umar yang menyebutkan bahwa orang itu menyewa mereka

untuk bekeda hingga tengah hari. Adapun cara memadukan keduanya

telah dikemukakan pada pembahasan tentang waktu-waktu shalat,

yaitu keduanya adalah dua hadits yang menceritakan dua kisah yang

berbeda. Memang benar, dalam riwayat Salim bin Abdullah bin Umar
dari bapaknya (seperti disebutkan dalam pembatrasan tentang waktu-

waktu shalat) tercantum keterangan yang selaras dengan riwayat Abu
Musa. Maka, Al Khaththabi lebih mengunggulkannya daripada

riwayat Nafi' dan Abdullah bin Umar. Akan tetapi, ada kemungkinan

kedua hadits itu ada pada Ibnu Umar, dimana pada satu kesempatan

yang dia menceritakan salah satunya dan pada kesempatan lain dia

menceritakan yang lainnya. Kemudian Ibnu At-Tin mengumpulkan

keduanya, dimana ada kemungkinan pada kali pertama mereka marah
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dan mengucapkan kata-kata yang mengisyaratkan bahwa mereka

meminta tambahan. Ketika tidak diberi tambahan, mereka pun

meninggalkan pekerjaan mereka dan berkata, "Bagimu apa yang kami

kerjakan adalah batil." Pernyataan ini jauh dari konteks kalimat, di

samping menyelisihi apa yang tercantum dalam riwayat Az-Zuhti

dalam pembahasan tentang waktu-waktu shalat yang menyebutkan,
y,.b';st g *i Grot Lr; vtbbb *ti *,? "13^'*bi $;, $a
(Mereka berkata, "Wahsi Tuhan kami! Engkau memberi mereka dua

qirath dua qirath, sementara Engkau memberi kami satu qirath satu

qirath, padahal kami lebih banyak [mengeriakanJ pekerjaan.").

Dalam riwayat ini terdapat penegasan bahwa mereka juga diberi

seperti itu, kecuali jika redaksi "Engkau memberi komi" dipahami

dengan makna "Engkau memerintahkan kami" atau "menjanjikan

kami", dimana hal ini tidak berkonsekuensi bahwa mereka

mendapatkannya. Akan tetapi, mengatakan bahwa keduanya

merupakan dua kisah yang berbeda nampak lebih tepat.

Makna lahiriah perumpamaan yang terdapat dalam hadits Abu

Musa adalah bahwa Allah SWT berfirman kepada kaum Yahudi,

'Berimanlah kepada-Ku dan kepada para rasul-Ku hingga hari

Kiamat." maka mereka pun beriman kepada Musa sampai diutusnya

Isa, lalu mereka kufrr terhadapnya. Masa ini sama dengan setengah

masa diutusnya Musa hingga hari Kiamat. Perkataan mereka "Kami

tidak butuh kepada upahmu" menjadi isyarat bahwa mereka telah

kufur dan berpaling, sehingga Allah juga tidak butuh kepada mereka'

Adapun perkataan mereka "Dan apa yong kami keriakan adalah

batil'menunjukkan gugurnya amal mereka akibat kufru terhadap Isa,

karena mengimani Nabi Musa saja setelah diutusnya Nabi Isa tidak

akan memberi rnanfaat kepada mereka sedikit pun. Begitu pula

tentang kaum Nasrani, hanya saja terdapat isyarat lamanya waktu

mereka adalah setengah dari waktu kaum sebelumnya, artinya mereka

hanya mengerjakan sekitar seperempat dari seluruh waktu siang.
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Kalimat *V gi' ts, (dan unruk kalian [apaL yang aku

tetaplran). Al Ismaili menambahkan, ili q :1J4, 
*V *!r tJ,ang

aku tetapkan untuk merekn berupa upah), yakni para-pekerja

sebelumnya. Sedangkan lafazh, "F- i7 -,6' U ,*. ,.tiil1

(sesungguhnya waktu siang yang tersisa hanya sedikit), yakni

dibandingkan waktu yang telah berlalu, dan yang dimaksud adalah

masa kehidupan dunia yang tersisa.

Kalimat, f-lt ,7i 4r,Jifuti (mereka pun menyempurnakan

pahala dua golongan itu sekaligzs), yakni dengan sebab keimanan

mereka terhadap ketiga nabi. Hadits ini mengisyaratkan pendeknya

sisa masa kehidupan dunia ini. Masalah ini akan dijelaskan pada

pembahasan tentang sabda beliau, a;W 'aotlrt ti'q (Aku diutus

dan hari Kiamat soma seperti dua hal ini).

..jlr r.ii i ,E t ,Siti'& '4.:n (demikianlah perumpamaon

mereka -yabti kaum muslimin- dan perumpomaan opo yang

mereko terima dari cahrya ini). Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan,

utr,6tt ttet lF i1,,t * ,e ,;i i' ,ri tfi ;-iit';.,J,;f-Jj, ,F u,it
h'nf;i 6 f;j (Demikianlah perumpamaon kaum muslimin yang

menerima hidayah Allah dan apa yang dibawa oleh Rasul-Nya,

dengan perumpamsan orang-orang Yshudi dan Nasrani, mereka

meninggalkan apa yang diperintahkan Allah).

Hadits ini dijadikan dalil bahwa umat ini akan hidup lebih dari

1000 tahun, karena indikasi hadits itu menyatakan masa kehidupan

Yahudi sama dengan masa kehidupan Nasrani ditambah dengan masa

kehidupan kaum muslimin, sementara para ahli sejarah sepakat bahwa

masa sejak diutusnya Nabi Musa hingga Nabi Isa lebih dari 2000

tahun, masa kehidupan kaum Nasrani sekitar 600 tahun

atau kurang dari itu. Dengan demikian, masa bagi kaum muslimin

Iebih dari 1000 tahun.
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Hadits ini mengandung keterangan pula bahwa pahala kaum

Nasrani lebih banyak dibandingkan pahala kaum Yahudi, sebab kaum

Yahudi bekerja hingga tengah hari dan mendapatkan satu qirath,

sedangkan kaum Nasrani bekerja selama seperempat hari, tetapi

mendapatkan satu qirath pula. Barangkali yang demikian itu ditinjau

dari sisi kaum Nasrani yang beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Isa,

sehingga diberikan kepada mereka pahala sebanyak dua kali lipat,

berbeda dengan kaum Yahudi yang ingkar setelah Nabi Isa diutus.

Pelaiaran vang dapat diambil

l. Keutamaan umat Islam dan banyaknya pahala yang didapatkan

meski amalannya sedikit.

2- Bolehnya melangsungkan shalat Ashar hingga matahari

terbenam-

3. Kalimat "horqla saja waktu siang yang tersisa adalqh sedikif'
mengisyaratkan singkatnya masa kehidupan kaum muslimin

dibandingkan dengan masa kehidupan umat selain mereka.

4. Isyarat bahwa kadar amalan umat-umat terdahulu adalah sama.

Penjelasan secara detail mengenai hal ini telah diterangkan pada

pembahasan tentang waktu-waktu shalat.

12. Barangsiapa Menyewa Seseorang dan Dia meninggalkan

Upahnya, Lalu Penyewa Membelanjakan Upah itu Hingga

Bertambah, atau Seorang Membelanjakan Harta Orang Lain
Ilingga Menjadi Banyak

'e :,Sv r:.izbt uer'p'; I' G Lf .lr * i f, V
'# ok "-i y;o'ov:t :Ji *t *\u * lr,ti?,
'-'ri 

Solt C?;*'or:t;v firi )c J\41 fi:i e

68 - FATEI'L BAARI



ir rril; tf vf e;*sr :y q'# ,t 'it r;* ,tn\ e)e

itf ot;4 9ti3 d.ort'"6isr |eiy,iri'{yi C-
* c'; :i * € d: a;la 'tY l_, *i ,ri)3 :*l o '.*',
6f t ,f.6 t ;";; r:4t'* q)'.i;66 ,? VL:i
$Vt Fi'UU &L.,;irti'4i vu _,f >,Lit43'6,;i't:i

u;'ii * o\e; ,+* if vi::,v';;:r t; *
. .,
y Li:, '-riu ,a;,2t :y q y. G; c tL L*'+iiu,jl
'";ai,?ot Ju:,':r . *l; *'dts; .7rii;;+x.
'*,aury r6,:rG'jtf\t*Ue 'e ad.*k
uu: Gt' tl:bLl *a ,#t;"^- U'JSt e ,;
q, t'ri t;t &'.ii ry';r i *J oi j; ,,q,

Qv gil, t'-L';l 
=ol 

iat'nx bi'd,yfy'Uti
.t1#i,jiir ;irt *;r';t f6t'Ji'e, W';:;;u

"'i;i'#Liiit;i 
L';Vr J ra; 'LGr ,sur,:p',

.1r;trr :tk ,? t;i L:# -.,.it:, i slt tj :r: ,h,
ai 6 y d 5 .vfi'!t',il' + 6- :Jui,; a. O*
"cF i l' ,, 6- :Jta .,*1$ *tt ltt *r)t q'!?i i
t:3 *'i}- * itn;u k ;*:v +,"i*f | ;\,Lta .o..
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y,* v tb L;tt $;iu';r ui'& * tf '$i
o rlZ- | ;:* l;,*:r "-r'iv

2272. Dari Salim bin AMullah bahwasanya Abdullah bin Umar

RA berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Telah pergi

tiga orang di antara umat sebelum kamu, hingga ketika saat

bermalam mereka sompai di sebuah gua, maka mereka pun

memasukinya. Tiba+iba botu besar dsri atas gunung iatuh
menggelinding dan nenutup pintu gua. Mereka berkata,

'sesungguhnya tidak oda yang dapat menyelamotkan kamu dari batu

ini kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan (perantara) amal baik

kalian'. Seorang laki-laki di antara merekn berkata, 'Ya Allah!
Sesungguhnya aku memiliki orong tua yang teloh lanjut usia, dan aku

tidak memberikon minum kepada keluarga maupun harta sebelum

keduanya. Suatu ketilw aku menempuh perjalanan jauh karena

mencari sesuatu, maka oht tidak kembali melainkan setelah keduanya

tertidur, aku memerah susu untuk keduanya di sore hari dan aku

dopati keduanya masih tidur. Maka, aku tidak memberi minum

sebelum kcduanya baik keluarga maupun harta. Aht pun tetap seperti

itu dan gelas berada di tanganlcu menunggu keduanya terbangun

hingga akhirnya fajar menyingsing. Lalu keduanya bangun dan

meminum air susu. Ya Allah! Jikn aku melakukan itu demi mencari

wajah [kcridhaanJ-Mu, maka bukakanlah bagi kami batu ini'. Lalu

botu itu pun bergeser sedikit, tetapi mereka belum bisa keluar."

Nabi SAW bersaMq "Laki-laH yang lain berlmta, 'Ya Allah!
Ada seorang gadis cantik yang aht cintai, dio adalah onak pamanku

sendiri. Aku membujubtya untuk menyerahlmn dirinya, tetapi dia

menolak permintaanht Setelah berlalu setahun lamanya, yaitu ketika

mosa paceklih dia datong dan aku memberikan 120 dinar

kepadanya supaya dia rnau lari denganht. Maka, dia memenuhi

permintaanku. Hingga setelah aht menguasainya, dia berknta: Aku

tidak menghalalkanmu untuk merusak cap kesucian kecuali dengan

cara yang benar- Aku pun meroso keberetan untuk melakukan hal itu,
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Ialu aku meninggalkannya sementara dia adalah orong yong paling
aku cintai, dan aku meninggalkan emos yang kuberikan kepadanya.

Ya Allah! Jiko aku melakukan hal itu knrena mencari wajah

fkeridhaanJ-Mu, malu bukakanlah batu ini bagi kami'. Lalu batu itu
bergeser, tetapi merelu masih belum bisa keluar."

Nabi bersabda, "Laki-laki ketiga berknta, 'Ye Allah!
Sesungguhnya olru pernah menyewa beberapa pekerja, lalu aku
memberikan upah mereka kecuali seorang laki-laki, dia meninggalkan
upahnya dan pergi berlalu. Maka aku mengembangknn upahnya itu
hingga harta itu pun menjadi banyak. Lalu dia datang kepadaku
beberapa waldu kemudian seraya berkata: Wahai hamba Altah,
berikonlah upahlru! Aku berkata kepadanyo, 'Semua yang
engkau lihat odalah upahmu, yaitu berupa unta, sapi, kambing dan
budok'. Orang itu berlrata: Wahai hamba Allah, janganlah
memperolok-oloklcan alail Afu lmtalmn bahwa, sesungguhnya aku
tidak mengolok-olok kamu. Maka, dia mengambil semuanya seroya
menuntunnya tanpa meninggalkan satu pun. Ya Allah! Jilca apa yang
aku kcrjakan itu karena mencari wajah [ridhaJ-Mu, maka bukalantah
pintu gua ini bagi lcami'. Mako, bergeserlah batu itu sehingga
mereka dapat berjalan kcluor."

Keterengen:

(Penyewa membelanjakan), yakni memperdagangkan atau
menanamnya; lalu "bertambah", yakni mendapatkan keuntungan.

(&seorang membelanjalran harta orang lain lalu menjadi
banyak). Ini termasuk gaya bahasa; menyebut kata yang bersifat
umum setelah kata yang bersifat khusus, karena orang yang
membelanjakan harta omng lain lebih bersifat urnum, mencakup
penyewa dan yang lainnya. Imam Bukhari tidak menyebutkan kalimat
pelengkap dari kalimat bersyarat dengan maksud sebagai isyarat
batrwa hal ini mengandung berbagai kemungkinan. Kemudian Imam
Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar tentang kisah tiga orang yang
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terperangkap di dalam gua. Jalur periwayatan lain hadits ini baru saja

disebutkan.

Al Muhallab mengkritik judul bab yang disebutkan Imam

Bukhari, karena hadits yang disebutkan tidak mengindikasikan ke arah

itu, bahkan laki-laki itu hanya memperdagangkan upah orang yang

pernah dipekerjakannya, lalu memberikan kepadanya atas dasar

derma. Adapun yang wajib ditunaikannya adalah kadar upah yang

harus diberikan sebagai imbalan pekerjaan yang telah dikerjakan.

Masalah ini telah disebutkan di sela-sela pembahasan tentang jual-

beli, dan akan dijelaskan pada akhir pembatrasan tentang cerita para

nabi.

13. Orang yang Maken Gaji dengan Membawa di Atas

Pundaknya, Kemudian Bersedekeh dengannya dan Upah Para

Kuli

,Jv &\, ,r'qrU\i r;u,rj *,# t *'ui *
iye:*i'4at fd";;i s1 *:, f h' e it J'rr;'€
"'tt,lt u 'ju /iY'#.';tYr,1'5'#,:J,r;$ gtt

.*

2273. Dari Al A'masy, dari Syaqiq, dari Abu Mas'ud Al
Anshari RA, dia berkata "Biasanya Rasulullatr SAW apabila

memerintatrkan kami untuk bersedekatr, maka salah seorang di antara

kami segera berangkat ke pasar lalu menawarkan diri untuk membawa

barang, maka dia pun mendapatkan (upatt) satu mud (makanan)-

Sesungguhnya sebagian mereka memiliki seratus ribu." Dia berkata,

"Kami tidak mengira kecuali dirinya."
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Keterangan Hadits:

(Bab orang yang maknn gaji dengan membqwa di atas

pundaknya, kemudian bersedekah dengannya). Dalam riwayat Al
Kasymihani disebutkan, "Kemudian bersedekah sebagian darinya."

Adapun perkataan "dan upah para kuli", yakni dan bab tentang upah

para kuli.

if iY '#. tt{s lrrrurgguhnya sebagian mereka memiliki

seratus ribu). Yakni, pada saat dia menyampaikan cerita tersebut.

Sementara telah disebutkan pada pembahasan tentang zakat dengan

lafazh, li frY ftr'g<un,'tty1 lsttungguhnya sebagian mereka saat

ini memiliki seratus ribu). An-Nasa'i menambahkan, y7'i ok ti
pl:: (Dan ia tidak memiliki satu dirham pun), yakni pada waktu ia

memikul barang [menjadi kuli].

6 $l'otj 6 (dia berkata, "Kami tidok mengira melainkan

dirinya. "). Ibnu Majah menjelaskan melalui jalur Za'idah dari Al
A'masy bahwa yang berkata demikian adalah Abu Wa'il, perawi

hadits tersebut dari Ibnu Mas'ud. Penjelasan hadits ini telah

dikemukakan pada pembahasan tentang zakat.

14. Upah Makelar

.Lt 13t;:u o*Jg

a.

d. ')iu'# ott rJ

eGt);the
. t c4 f

J'j-- ol ut:.

, / o o J c zz

) tJ--t* ,J.l l- {t
tk, rk ,_k;t; * ,;'4r t.il c !

,tir" L. jd rit ,;; Ul
cc

*tt'J

,{& u.t|,vi
.u';;

Jrjj

.q jt )"'d';.i
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'r<}\?'tb JtJ-JJlt ,'gur+; hr

Ibnu Sirin, Atha', Ibrahim dan Al Hasan menganggap tidak ada

larangan dengan upah makelar.

Ibnu Abbas berkata, "Tidak mengapa dikatakan, 'Juallah

pakaian ini; dan apa yang lebih dari ini dan itu, maka itu adalah

untukmu'.

Ibnu Sirin berkata, "Apabila seseorang mengatakan, 'Juallah

dengan harga sekian, maka apa yang menjadi keuntungannya adalah

untukmu atau kita bagi bersama', maka hal itu tidak dilarang."

Nabi SAW bersabda, "Koum muslimin sebagaimana syarot-

syarat merel(a."

o . I o , I .1* a\ * nv,y.l
dti"oi *i +/?rt

:a.ry€ 5.r't';

* "# $1L l-.rit'rj- LiL'r33 8L
,k lt J;r',# t:&r\t ,*, /& qt

" f# u.tU * )Q.4v ry't't;:ts)r
6u;';'ok") i6

2274. Dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dani bapaknya, dari Ibnu

Abbas RA, dia berkata, "Nabi SAW melarang untuk menyongsong

(mencegat) rombongan dagang, dan melarang orang kota menjual

untuk orang dusun." Aku berkata, "Wahai Ibnu Abbas! Apakah

makna 'Orang desa tidak boleh menjual untuk orang dusun?' Dia

berkata, 'Tidak boleh menjadi makelar baginya'."

Keteransan Hadits:

(Bab upah makelar). Yakni, tentang hukumnya.

6L .r''.,t 1,Jr frr',;-att ellr'rutt i-lt i) t" dt {tbnu Sirin,

Atha', Ibrahim dan Al Hasan melihat tidak sda larangan dengctn upah
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makelar). Adapun perkataan Ibnu Sirin dan Ibrahim telah disebutkan
melalui sanad yang maushul oleh Ibnu Abi Syaibah dari keduanya

dengan lafazh, frlr; rsr,3r rs1 ;t:,,71J i\. of | (Tidak ada larangan

upah makelar apabila jual-beli dilakukan secara tunai). Sedangkan
perkataan Atha' juga disebutkan dengan sanad yang maushul oleh
Ibnu Abi Syaibah dengan lafazh, ;t l',lrui a:j,.L\r f ;W ,$ {,ltno'
ditanya tentang makelar, moka dia berkata, "Tidak ada larangan. ").

Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan bantahan terhadap
mereka yang tidak menyukainya. Pendapat ini dinukil oleh Ibnu
Mundzir dari para ulama Kufah.

irl'rii &i rk & s,: t;t,qft'.ii e, 
j'ra" oi ;t t :ab j.t;16:

(Ibnu Abbas berksta, "Tidak mengapo dikatakan, 'Juollah pakaian
ini, don apa yang lebih dari ini dan itu, maka ia adalah untukmu'.").
Ibnu Abi Syaibah menyebutkannya dengan sanad yang moushul
melalui jalur Atha', sarna seperti itu. Ini juga termasuk upah makelar,
tetapi tidak diketahui jumlahnya. oleh karena itu, mayoritas ulama
tidak memperbolehkannya. Mereka berkata, "Apabila dia menjual
untuk pemilik barang dengan harga tersebut, maka dia mendapatkan
upah rata-rata untuk pekerjaan yang sejenisnya."

Sebagian ulama memahami pernyataan Ibnu Abbas bahwa dia
memperlakukannya seperti bagi hasil. Hal ini pula yang dijadikan
jawaban oleh Imam Ahmad dan Ishaq. Kemudian Ibnu At-Tin
menukil bahwa sebagian ulama mempersyaratkan tentang bolehnya
hal itu apabila manusia pada masa itu mengetahui harga barang
melebihi harga yang ditetapkan oleh pemilik barang. Namun,
pendapat ini mendapat kritik, karena ketidaktahuan jumlah upah tetap
terjadi.

,i''&r ,i'ri 'clr'rii g q o,g ui uj6"r\ JG 6 ,u"-o-,'i.t',Stii

,". ,fN.Qbnu Sirin berkata, "Apabila seseorang mengatakan, 'Juallah

dengan harga sekian, dan apa saja yang menjadi keuntungannya
adalah untulcrnu atau kita bagi bersama', mska hal itu tidsklah

FATIIT'L BAARI - 75



mengopa"). Riwayat ini disebutkan dengan sanad yang maushul oleh

Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Yunus dari lbnu Sirin. Hal ini lebih

menyerupai sistem bagi hasil daripada sistem makelar.

e\" + t"1;,.JJ' :$t y h' {*'r4' Sa1 qau s,tw

Ourcotio, "Kaum mus'limin rcbrgoi*ona syarat-syarat mereka."). Ini
adalah salah satu hadits yang tidak disebutkan dengan sanad yang

maushul di tempat lain. Telah disebutkan dari hadits Amr bin Auf Al
Muzani yang diriwayatkan oleh Ishaq dalam Musnad-nya dari jalur

Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf, dari bapaknya, dari kakeknya,

dari Nabi SAW 
" 

siuna seperti di atas seraya ditambahkan, '?? 
Jr. }-1l

tr; S;t')l ljri (Kecuali syarat yang mengharantknn yang halal arau

menghalalkan yang haram). Katsir bin Abdullah adalah perawi yang

lemah menurut kebanyakan ulama, tetapi Imam Bukhari serta ulama

yang sependapat dengannya, seperti Imam At-Tirmidzi dan Ibnu
Khuzaimah, menerima haditsnya.

Adapun hadits Abu Hurairah telah diriwayatkan melalui sanad

yang maushul oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Al Hakim melalui
jalur Katsir bin Zaid dari Al Walid bin Rabah, dari Abu Hurairah,

sama seperti di atas, tanpa tambahan yang disebutkan oleh Katsir.

Namun, diganti dengan lafazh, ',i{.;lt G j.E &ti (Dan herdamai

itu diperbolehkan di antara kaum muslimin). Lafazh tambahan ini
diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan Al Hakim dari.jalur Abu Rafi',
dari Abu Hurairah. Lalu Ibnu Abi Syaibah menukil dari jalur Atha',
"Telah sampai kepada kami bahwa Nabi SAW bersabda, 'Kaum
muslimin berada pada syarat-syarat mereka' ."

Sementara Ad-Daruquthni dan Al Hakim meriwayatkan dari

hadits Aisyah, sama seperti itu, seraya ditambahkun, '42Jt ett S Uang

s e suai dengan kc benaran).
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Catatan

Ibnu At-Tin mengira bahwa kalimat, *dan Nabi SAW bersabda,
'Kaum muslimin berada pada syarat-syarat mereka'," merupakan
lanjutan perkataan Ibnu Sirin, maka dia memberi penjelasan atas dasar
itu sehingga terjadi kekeliruan. Sikap itu telatr dikritik oleh Al euthub
Al Halabi serta ulama-ulama yang sependapat dengannya.

Imam Bukhari menyebutkan pada bab ini hadits Ibnu Abbas
yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang jual-beli. Adapun
yang hendak dijadikan dalil darinya di tempat ini adalah perkataannya

saat menafsirkan larangan "Orang kota menjual untuk orang dusun",
dimana dia berkata, "Janganlah ia menjadi makelar baginya." Secara

implisit dipahami bahwa menjadi makelar antara orang kota dengan
orang kota adalah diperbolehkan, tetapi mayoritas ulama
memperbolehkan agar besarnya upah diketahui.

Dari Abu Hanifah dikatakan bahwa apabila seseorang
menyerahkan kepada makelar uang sebanyak seribu agar dia membeli
kain untuk pemilik uang dengan upah sepuluh, maka itu tidak sah.
Apabila dia tetap membeli maka baginya upah rata-rata bagi pekerjaan
sejenis itu dan tidak boleh upah yang disebutkan tadi.

Sedangkan dari Abu Tsaur dikatakan bahwa apabila dia
memberikan upah tertentu untuk makelar pada setiap seribu, maka itu
tidak diperbolehkan, sebab jumlahnya tidak diketahui dengan pasti.
Apabila dia tetap mengerjakannya, maka ia berhak mendapatkan upah
rata-rata untuk pekerjaan sejenis itu. Alasan bagi yang tidak
memperbolehkan, yaitu bahwa ia adalah upah atas suatu pekerjaan
untuk waktu yang tidak ditentukan. Sedangkan alasan mereka yang
membolehkan adalah bahwa apabila upatrnya telah ditentukan, maka
itu diperbolehkan; dan ini termasuk kategori pemberian bonus.
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I 5. Bolehkah Seseorang Menyewakan/lVlempekerj akan Dirinya
pada Orang Musyrik di Negeri Non-Islam?

tJ)L3* i,iuri--$'.L o'sF'* p * *\i *
! 1,, ,l 'iu, Abdt'^gu t+ },'#u'f.0 ; ,/a,*
Si'{$;;; ,-? atrci,'.rrt 4k e,tt,fi
l"'; J.!';* rr; ilu ,e ,'i L';'i'4 ;, iC

,yr\ itut 8W F ei,'gi:j\ ,iLo ?rr l;lu'c)*ai; dji
.4'n3i $

2275. Dari Al A'masy, dari Muslim, dari Masruq, Khabbab RA
telah menceritakan kepada kami, dia berkata, "Aku adalah seorang

yang merniliki keterampilan, lalu aku mengerjakan sesuatu untuk Al
Ash bin Wa'il, maka berkumpul hakku padanya. Aku mendatanginya

untuk minta dilunasi. Dia berkata, 'Tidak --demi Allah- aku tidak

akan melunasi hakmu hingga engkau kafir terhadap Muhammad'. Aku

berkata, "Ketahuilah --{emi Allah- hingga engkau mati kemudian

dibangkitkan, aku tidak akan kafir kepadanya'. Dia berkata,

'Benarkah setelah aku mati akan dibangkitkan?' Aku berkata, 'Benar'.

Dia berkata, 'Sesungguhnya saat itu aku memiliki harta dan anak, lalu

aku akan melunasi hakmu'." Maka Allah menurunkan firman-Nya,
*Tidaklrah engkau memperhatikan orang yang kafir terhadap ayat-

ayat Kami dan berkata, 'Pasti aku akan diberi harta dan anak'." (Qs.

Maryam (19)77)

Keteransan Hadits:

(B ab Bol ehknh se s e or ang me nyew akan/ me mpe keri akan dir inya

pada orang musyrik di negeri non-Islam). Dalam bab ini disebutkan

hadits Khabbab 
-yang 

saat itu sudah masuk Islam- sehubungan
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dengan pekerjaannya untuk Al Ash bin Wa'il yang berstatus musyrik.
Peristiwa ini berlangsung di Makkah ketika masih sebagai negeri non-
Islam. Nabi SAW mengetahui peristiwa ini dan beliau menyetujuinya.

Imam Bukhari tidak menyebutkan seciua tegas mengenai

hukumnya, karena ada kemungkinan hal itu diperbolehkan dalam
kondisi darurat, atau bolehnya perbuatan ini berlaku sebelum adaizin
untuk memerangi orang-orang musyrik dan sebelum dikeluarkan
perintah agar orang mukmin tidak merendahkan dirinya.

Al Muhallab berkata, "Para ulama tidak menyukai hal itu,
kecuali pada saat darurat, disertai dua syarat; pertama, pekerjaan itu
adalah sesuatu yang halal dilakukan oleh orang muslim. Kedua, tidak
membantunya melakukan sesuatu yang berdampak negatif bagi kaum
muslimin."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Telah menjadi ketetapan dalam
seluruh madzhab bahwa para pemilik keterampilan di tempat kerja
mereka, diperbolehkan menerima order dari kafir dzimmi, dan ini
tidak dianggap sebagai kehinaan. Berbeda apabila hal itu dilakukan di
rumah kafir dzimmi, disertai sikap tunduk kepadanya. Hadits Khabbab
telah dikemukakan pada pembahasan tentang jual-beli, dan akan
diterangkan pada tafsir surah Maryam.

16. Upah yang Diberikan Karena Melakukan Ruqyah Terhadap
Salah Satu Komunitas/?erkampungan Arab dengan Membaca

Surah Al Faatihah

'?i y i*ic .t*;.t J$')

..1r Lrr
,r3'.;t Jq .W t* *\tf lf p;Jr LH1 :'ojAr ,lvj
; fi.i:p ttr;i;it &?r'.;Ar';i;f tii;f V

'*i,rt-,;y\, e dt,f
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le- ok iJu': .*t ,urt ;:\. a* i.t
.uo"-Ht ;' o"rbl;,in r' ,*<Ut

i i;')t i;lr

Ibnu Abbas berkata dari Nabi SAW, "Perkara paling berhak

untuk kamu ambil upahnya adalah Kitabullah."

Asy-Sya'bi berkata, "Pengajar tidak boleh mempersyaratkan,

kecuali apabiia diberi sesuatu maka hendaknya menerimanya." Al
Hakam berkata, "Aku tidak pernah mendengar seorang pun yang

rnenganggap makruh upah pengajar."'Al Hasan memberi 10 dirham.

Ibnu Sirin menganggap tidak mengapa dengan upah "qassam"

(pembagi), dia berkata, "Biasa dikatakan 'as-suht' (perkara haram)

menyogok dalam pengambilan kebijakan hukum, dan mereka biasa

diberi (upah) karena menaksir (banyaknya buah di atas pohon)."

U tSui i;A ?; n7x 
'+ o"tk'ri ';! U; iilt u:)r

,1*iil ,:^{rz-, :tJ'J?". 
;; t*;r ,L! fi?, a1 u,Lr t*$1

* 
a'", r{t €\r j\:t; ,g :r{,2-; ;r;i r*.';; ,4'&

.)t-ll ,:) t;w ,? E ftr.si r; ,rfu i qrta""r
"a3 y,rrrjrl ffi f # ",NC *t,4 *t*b J'*j(;
JG :^i; y. trr * 'dtr'$ 'iY ,4"bil *K <.rltli'

i6 t4, :;*"s* *"ir** #. ilill r'i'rl
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2276. Dari Abu Al Mutawakkil, dari Abu Sa'id RA, dia berkata,
"Sekelompok sahabat Nabi SAW berangkat dalam suatu perjalanan.
Hingga akhirnya mereka singgah di salah satu perkampungan Arab,
mereka minta untuk dijamu, tetapi penduduk kampung itu tidak mau
menjamu mereka. Lalu pemimpin kampung itu digigit binatang
berbisa. Mereka berusaha dengan segala upaya (untuk
menyembuhkannya), tetapi tidak berhasil. Sebagian mereka berkata,
'Bagaimana jika kalian mendatangi rombongan yang singgah di
tempat kita, barangkali ada salah seorang di antara mereka yang dapat
menolong'. Maka mereka mendatangi rombongan sahabat dan
berkata, 'Wahai anggota rombongan! Sesungguhnya pemimpin kami
digigit binatang berbisa, dan kami telah berusaha dengan segala upaya
(untuk menyembuhkannya) tetapi tidak berhasil. Apakah ada salah
seorang di antara kalian yang dapat menolong?' Sebagian mereka
berkata, 'Ya, Demi Allah! Sesungguhnya aku bisa mengobatinya
(meruqyah), dka, tetapi --{emi Allah- kami telah minta dijamu
namun kalian tidak mau menjamu kami, sungguh aku tidak akan
melakukannya hingga kamu menetapkan upah bagi kami'. Maka
penduduk di tempat itu sepakat dengan mereka untuk memberikan
kambing dalam jumlatr tertentu. Lalu sahabat tersebut berangkat

[untuk mengobatinya] dan menyemburkan sedikit ludah (kepada yang
sakit) seraya membaca Alhamdu lillaqhi rabbil aalamiin (segala puji
bagi Allah, Tuhan semesta alam). Seakan-akan pemimpin itu terlepas
dari ikatan, dia bergerak dan berjalan dan sakit pun hilang." Dia
berkata, "Maka penduduk di tempat itu memberikan upah yang
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disepakati. Sebagian sahabat berkata, 'Bagikanlah!' Orang yang

mengobati berkata, 'Jangan kalian lakukan hingga kita mendatangi

Nabi SAW, lalu kita menceritakan apa yang terjadi dan kita
menunggu apa yang beliau perintahkan kepada kita'. Mereka datang

kepada Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian itu. Beliau

bersabda, 'Apokah yang membuatmu tahu bahwa itu adalah ruqyah

fmanteraJ? 'Kemudian beliau bersabda. 'Kalian benar, bogi-bagilah

di antora kalian dan berilah oku sebagian' .Lanttas Nabi pun tertawa."

Abu Abdillah berkata, Syu'bah berkata: Abu Bisyr telah

menceritakan kepada kami, "Aku mendengar Abu Al Mutawakkil..."
sama seperti di atas.

Keterangan Hadits:

Demikianjudul bab ini yang tercantum dalam semua naskah.

Sebagian mengemukakan kdtik atas Imam Bukhari bahwa

hukum tidak berbeda karena perbedaan tempat dan bangsa. Sementara

pembatasan dalam judul bab dengan "komunitas Arab" memberi

asumsi bahwa hukum ini terbatas pada mereka. Akan tetapi, kritikan
ini mungkin dijawab dengan mengatakan bahwa Imam Bukhari

memberi judul sebagaimana yang terjadi tanpa bermaksud menafikan

hukum dari yang lainnya. Imam Bukhari telah menyebutkan hadits ini

dalam pembahasan tentang pengobatan pada bab yang berjudul
"'Mensyaratkan Ruqyah dengan Jumlah Kambing Tertentu", tanpa

memberi batasan apapun. Pada pembahasan yang sama, dia

menyebutkannya kembali di dalam bab "Ruqyah Surah Al Faatihah".

Ruqyah adalah ucapan yang dapat digunakan untuk

menyembuhkan segala gangguan kesehatan, seperti diisyaratkan oleh

Ibnu Darastawaih, dan penjelasan iebih lanjut akan diterangkan pada

pembahasan tenlang pengobatan.
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kamu ambil upahnya adalah Kitqbulloh."). Ini adalah bagian dari

hadits yang diriwayatkan dengan sanad yarrg maushul oleh Imam

Bukhari dalam pembahasan tentang pengobatan. Mayoritas ulama

menjadikannya sebagai dalil tentang bolehnya mengambil upah dari

mengajarkan Al Qur'an. Namun, para ulama Kufatr menyelisihi
pandangan jumhur ulama. Mereka tidak memperkenankan mengambil

upah mengajarkan Al Qur'an dan memperbolehkannya dalam ruqyah

sebagaimana halnya obat-obatan. Mereka berkata, "Sebab

mengajarkan Al Qur'an adalah ibadah, dan ganjarannya dari Allah."

Pandangan seperti ini seharusnya berlaku juga pada ruqyah

berdasarkan qiyas (analogi). Namun, mereka memperbolehkan

mengambil upah berdasarkan hadits di atas. Lalu sebagian mereka

memahami lafazh Al Ajru (upah) pada hadits di atas dengan makna

tsawab (ganjaran). Akan tetapi, redaksi kisah pada hadits ini menolak
penakwilan tersebut. Sebagian lagi mengklaim bahwa hadits itu telah

dihapus oleh hadits-hadits lain tentang ancaman mengambil upah atau

bayaran dari mengajarkan Al Qur'an.

Hadits-hadits itu diriwayatkan oleh Abu Daud dan ahli hadits

lainnya. Tapi klaim ini dibantah, karena ia termasuk menetapkan

adanya penghapusan hukum (nasakh) berdasarkan kemungkinan, dan

ini tidak dapat diterima. Di samping itu, hadits-hadits larangan tidak
bersifat mutlak, bahkan ia adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi
dalam beberapa kesempatan yang mungkin ditakwilkan untuk
menyesuaikan dengan hadits-hadits shahih, seperti hadits di bab ini.
Terlebih lagi hadits-hadits yang menjelaskan tentang larangan, tidak
ada satu pun yang dapat dijadikan hujjah sehingga tidak dapat

mengimbangi hadits-hadits shahih. Hal ini akan dijelaskan kembali
pada pembahasan tentang nikah, bab "Menikah dengan Mahar

Mengajar Al Qur'an".
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sesuotu, maka [botehJ menerimanya." Al Hakam berkata, "Aku tidak

pernah mendengar seorang pun meng(tnggop malffuh upah

pengajar." Al Hasan memberi sepuluh dirham). 44gpg-l9l!a9?l
*Asy_!v_{uf 9i: guy$q, {"$g r"" ! 9 ! _yye m a1t s h y ! 

-o 
! eh- I-bnu Abi

_Svarb*ah dengan lafazh, il;4t3 t43 'dael ol') (Apabila diberi sesuatu,

maka hendaklah ia menerimanya).

.Jf{eng}11 perk{aan 4,1 Hel.g-!.la!r a!ryuytta1 ryelafui sgnad

*vry-s--9"s-Llt*glgL4t-PieEyi d4ry 4@ 4!-rg 4v-q!; Ali bin Al
Ja'ad telah menceritakan kepada kami, dari Syu'bah: Aku bertanya

kepada Muawiyah bin Qurrah tentang upah atau bayaran pengajar,

maka dia berkata, "Aku berpendapat ada baginya upah." Lalu aku

bertanya kepada Al Hakam, maka dia berkata, "Aku tidak pernah

mendengar seorang pun ahli fikih yang menganggapnya makruh'"

__Berlat@o-Al_,H-?qq_{[q!{L*,9:9t"ilgy(.x_anemaushut
oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab Ath-Thabaqat-dari jalur Yahya bin Sa'id

Ui" aUi al*Haian, Aia 6'e-iliata,-'Keiita aku telah pandai, maka aku

berkata kepada pamanku, 'Wahai pamanl Sesungguhnya pengajar

menginginkan sesuatu'. Dia berkata, 'Mereka tidak pemah mengambil

sesuatu (sebagai upah)'. Kemudian dia berkata, 'Berikan 5 dirham

kepadanya'. Dia senantiasa menam}ahnya hingga akhirnya berkata,

'Berikan l0 dirham kepadanya'."

-lb1q-11;!LiS:ef_@L-rygrrry?y-qt&4gen 
jel,utlairr-dariAlHasan,

dia berkata, "Tidak ada larangan mengambil upah atas pekerjaan

menulis." Dan, dia tidak menyukai mempersyaratkannya'

7 l':,
.j3jr {Ibnu Sirin menganggap tidak mengapa "qossom"

[pembagiJ, dan dia berkata, "Biosa dikatakan 'As-Suht' fperkara

haramJ menyogok dalam pengombilan kebijakan hukum'" )'

sehubungan dengan upah l/ Qassam sembagi) telah terjadi

perbedaan riwayat. Abd bin Hr.mraid daiam tafsirnya telah

meriwayatkan melalui jalur Yahya bin Atiq dari Muhammad (yakni

84 - TATHI'T, BAAEI

.'.r I

,prn



Ibnu Sirin) bahwa dia tidak menyukai upah Al Qassam (pembagi),

seraya berkata, "Biasa dikatakan As-Suht (perkara haram) menyogok

dalam pengambilan kebijakan hukum, dan aku menganggap ini adalah

hukum yang diambil atasnya upah."

Kemudian lbnu Abi Syaibatr meriwayatkan melalui jalur

Qatadah, dia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Al Musayyab,
'Bagaimana menurut pendapatmu tentang upah Al Qassam
(pembagi)?' Dia memakruhkannya." Sedangkan Al Hasan berkata,

"Usaha itu adalah makruh." Ibnu Sirin berkata, "Jika tidak dianggap

baik, maka aku tidak tahu apakah ia."

Lalu diriwayatkan dari Ibnu Sirin suatu keterangan yang dapat

mengompromikan berbagai versi ini. Ibnu Sa'ad berkata, "Arim telah

menceritakan kepada kami, Hammad telah menceritakan kepada kami
dari Yahya, dari Muhammad (Ibnu Sirin), bahwasanya dia
memakruhkan apabila Al Qassam (pembagi) menetapkan upah atau

bayaran. Seakan-akan dia tidak menyukai apabila disyaratkan upah

tertentu. Tetapi apabila tidak disyaratkan, maka tidak makruh."

Berdasarkan riwayat yang dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah,

tampak bahwa perkataan lmam Bukhari "dan biosa dikatakan 'as-

suht'menyogoft..." adalah lanjutan perkataan Ibnu Sirin. Adapun Ibnu
Sirin mengisyaratkan dengan perkataannya itu kepada keterangan

yang dinukil dari Amr, Ali, Ibnu Mas'ud dar, Zaid bin Tsabit

sehubungan dengan perkataan mereka dalam menafsirkan kata "As-
Suht", "Maknanya adalah menyogok dalam pengambilan kebijakan

hukum." Perkataan ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan sanad-nya

dari mereka, dan diriwayatkan pula melalui jalur lain dari Nabi SAW
dengan perawi yang tsiqah (terpercaya), tetapi dengan sanad yang

mursol, ,iri rL;.j-lr 63 iir J?)U,8,: i1il'rA,6 L;-j..lr 'rt;1 P F
#t e'r?:), (Semua daging yang ditumbuhkan oleh as-suht, mako

neralra lebih pantas baginya. Dikatakan, "Wahai Rasulullah! Apalmh

as-suht itu?" Beliau menjawab, "Merryogok dalam pengambilan
kebijakan hukum.").

FATIII'L BAAru - 85



Catatan

Kata Qassam merupakan perubahan dari kata Qasam, yakni

orang yang membagi atau pembagi. Sementara itu, Al Karmani

menjelaskan bahwa kata ini sebenarnya adalah Qussam yang

rnerupakan bentuk jamak dari kata Qasim. Sedangkan As-Suht,

sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama, maknanya adalah

segala sesuatu yang tercela apabila dimakan. Dengan demikian,

maknanya lebih luas dari kata "haram".

,-pFt * o,je- rtlGi gan mereka biasa diberi [upah] karena

menaksi). Penafsiran kata Al Kharsh (menaksir) telah disebutkan

pada pembahasan tentang jual-beli. Maksudnya, mereka biasa

memberi upah orang yang melakukan penaksiran. Hal ini menjadi
dalil tentang halalnya upah untuk orang yang membagi, karena

keduanya sama-sama bekerja memisahkan perselisihan antara orang-

omng yang berselisih, dan sesungguhnya maksud "penaksiran" adalah

rmtuk dibagi juga.

Kesesuaian penyebutan Qassam (pembagi) dan al kharsh

(menaksir) dengan judul bab adalah sebagai isyarat bahwa jenis

keduanya dengan mengajarkan Al Qur'an dan ruqyah adalah sama.

Oleh sebab itq Imam Malik tidak menyukai mengambil upah atas

pekerjaan membuat surat perjanjian, karena yang demikian itu
temasuk fardhu kifayah. Dia juga tidak menyukai pula ryah Al

Qassom (pembagt). Namtrn, dikatakan bahwa penyebab Imam Malik
tidak menyukai hal itu adalah karena Qassam telah mendapat gaji dari

Baitul Maal, sehingga dia tidak disukai mengambil upah yang lain.

Lalu As-Satrnur mengisyaratkan bolehnya Qassam (pembagi)

mengambil upah apabila pengurusan Baitul Maal tidak berjalan

sebagaimana mestinya.

AMurrazzaq berkata bahwa Ma'mar mengabarkan kepada kami

dari Qatadah, "Manusia telatr mengadakan tiga perkara yang belum

pemah diambil upahnya pelatih unta, pembagi harta dan pengajar."
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Riwayat ini juga mursal. Namun, hal ini memberi asumsi bahwa

sebelum itu mereka biasa melakukan perbuatan-perbuatan tadi secara

suka rela ketika merebaknya kekikiran sehingga manusia mengambil

upah atas pekerjaan itu dan digolongkan sebagai akhlak yang tidak
terpuji. Dari sini, maka pernyataan makruh dari sebagian ulama

dipahami dalam konteks ini.

'*'r*, (sekelompok orang beranglcat). Saya tidak menemukan

nama-nama mereka selain Abu Sa'id. Pada redaksi jalur periwayatan

ini tidak ditemukan indikasi yang menunjukkan bahwa perjalanan itu
dalam rangka jihad. Akan tetapi, dalam riwayat Al A'masy
disebutkan,"Sesungguhnya Nabi SAW mengutus merela." Lalu dalam

riwayat Sulaiman bin Quttatr yang dinukil oleh Imam Ahmad
disebutkan, "Rasulullah SAW mengutus lrami dalam suatu

elrspedisi...." Ad-Daruquthni menambahkan, " Beliau mengutus suotu
pasulran yang di dolamnya terdapat Abu Sa'id...." Namun, saya tidak
menemukan sasaran ekspedisi ini pada satu pun kitab-kitab tentang
peperangan, bahkan tidak seorang pun yang menyinggungnya, dan ini
merupakan kritik atas mereka. Begitu pula saya tidak menemukan

keterangan tentang perkampungan Arab tempat mereka singgatr, yakni
dari mana asal kabilatr itu.

iit;d;l (mereka meminta diiamu). Dalam riwayat Al A'masy

pada selain riwayat At-Tirmidzi disebutkan, * Xr' ,of, i, S?j tl;.
s:$'nirfi-i, \) ii, sp >Vi'q *t (Rasutuilah SAW mengutus

kami dalam satu rombongan yang terdiri dari tiga puluh orang laki-
laki, lalu kami singgah di suatu kaum pada malam hari dan knmi
meminta kcpada mereka perjamuon untuk tamu). Riwayat ini
memberi informasi tentang jumlah rombongan dan waktu mereka

sampai di kaum tersebut. Lalu riwayat Ad-Daruquthni memberi

informasi tentang pemimpin ekspedisi itu.

Ttli @tgigt binatang berbisa). Kata ladigha digunakan sebagai

ungkapan terhadap gigltan binatang berbisa; baik ular, kalajengking
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maupun yang lainnya. Akan tetapi, kata ini lebih banyak digunakan

untuk gigitan kalajengking. Sementara riwayat Al A'masy telah

memberi informasi bahwa yang menggigit pemimpin kaum tersebut

adalah kalajengking. Adapun riwayat Husyaim, seperti dikutip oleh

An-Nasa'i, menunjukkan bahwa pemimpin tersebut terganggu akalnya

atau digigit binatang berbisa. Ini merupakan keraguan dari Husyaim

sendiri.

Selain riwayat Husyaim di atas, telah meriwayatkan tanpa ada

keraguan bahwa penyakit pemimpin kaum itu disebabkan oleh gigitan

binatang berbisa, yaitu kalajengking, sebagaimana yang tercantum

dalam riwayat Al A'masy. Demikian pula dengan keterangan yang

akan disebutkan pada pembahasan tentang keutamaan Al Qur'an dari

jalur Ma'bad bin Sirin, dari Abu Sa'id dengan lafazh, il'tl' l#' * o\

(sesungguhnya pemimpin komunitas itu tertimpa sulaim). Begitu juga

dalam pembahasan tentang pengobatan dari hadits Ibnu Abbas

disebutkan, d9' $ '&ri'{-',p, S tl (sesungguhnya pemimpin

komunitas itu tertimpa suloim, dan sulaim adalah gigitan binatang

berbisa).

Namun, perlu diketahui bahwa para sahabat mengalami kisah

lain yang serupa tentang seorang laki-laki yang terganggu akalnya,

lalu sebagian mereka membacakan surah Al Faatihah dan laki-laki itu

pun sembuh. Riwayat ini dinukil oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-

Nasa'i dari jalur Kharijah bin Ash-Shalt dari pamannya bahwasanya,

S.|r rih * q'& Utriirii 1rr;.lr ,f."ri,n"oW bi ey: i*';
ylt rii A 9:;6 ,r,rttr(dia melewati suatu kaum dan di antara merelro

terdapat seorang laki-laki yang gila dan dibelenggu dengan rantai

besi. Merelra berkata, "sesungguhnyo engkau datang dari laki-laki

yang dikenal membawa kebaiftan, maka lahtlatn ruqyah terhadap

laki-laki ini."). Secara zhahir, ini adalah dua kisah yang berbeda,

tetapi kejadian pada kisah Abu Sa'id adalah akibat gigitan binatang

berbisa.
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6:j, :17 '#1 i (bagaimana jika kalian mendatangi

rombongan itz). Ibnu At-Tin berkata, "Terkadang digunakan kata An-
Nafar dan terkadang digunakan kata Ar-Rahth. Adapun An-Nafar
adalah kata untuk menunjukkan jumlah antara l0 dan 30, sedangkan

Ar-Rahth menunjukkan jumlah yang kurang dari 10. Namun, ada pula
yang mengatakan hingga 40." Saya (bnu Hajar) katakan bahwa hadlts

di atas mendukung pendapat terakhir ini.

'i:fi (mereka mendatangi para sahabat). Dalam riwayat

Ma'bad bin Sirin yang menyebutkan bahwa yang datang kepada para

satrabat adalah seorang budak wanita milik mereka, mesti dipatrami

bahwa ia datang bersama orang lain. Al Bazzar menambahkan dalam

hadits Jabir, "Mereka berkata kepada para sahabat, '€=btb oi W. n

* ,jS ,1iAtj ttlu. ,* (Tetah sampai berita kepada kami bahwa

sahabat lralian datang dengan membowa cahaya dan kesembuhan'.

Para sahabat menjawab, "Benor.").

'# )ui (sebagian mereka berkata).Dalam riwayat Abu Daud

disebutkan, .jll 4 iti e ,fi, t ht )ui lseorang laki-laki di

antara rombongan berlata, "Benar, demi Allah, sungguh aht bisa

meruqyah."). Al A'masy menjelaskan bahwa yang mengucapkan

perkataan itu adalah Abu Sa'id, perawi hadits ini, yaitu dengan lafazh,

* ,ry* ,? lli3i r i5J ,Ji 'f 'c,li g*" berl<ata, "Benar, ahtlah

orangnya, akan tetapi alru tidak alcan meruqyah hingga lcolian

memberi lcambing kepada kami."). Riwayat ini memberi keterangan

tentang jenis imbalan yang disediakan.

Kemudian terjadi kemusykilan berkenaan dengan pernyataan

bahwa yang meruqyah adalah Abu Sa'id (perawi hadits itu sendiri)

bila dihadapkan dengan keterangan dalam riwayat Ma'bad bin Sirin,

*:)'FU- lfu & 6 b3 W '?ui (seorang laki-laki sendiri bersamanya,

dimana kami tidak pernah mengira bahwa dia dapat melalairan
ruqyah dengan baik). Riwayat ini memberi asumsi bahwa yang
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melakukan ruqyah adalah selain Abu Sa'id. Sebagai jawaban

dikatakan bahwa bukan hal yang mustahil jika Abu Sa'id menamai

dirinya "seorang laki-laki". Barangkali pada satu kesempatan dia

menyebutkan namanya secara langsung, dan pada kesempatan lain

memakai nama samaran. Sementara penetapan bahwa yang

melakukan ruqyah adalah Abu Sa'id bukan hanya diterima dari jalur

Al A'masy. Telah disebutkan pula dalam riwayat Sulaiman bin Quttah
dengan lafazh, :{, y.b,'^#:} 'a*6 (Aku mendatanginya dan

meruqyahnya dengan surah Al Faatifoaft). Dalam hadits Jabir yang

dikutip oleh Al Bazzar disebutkan, {ii uf ,Uli C &jiui lseorang

lakiJaki dari kalangan Anshar berkata, "Aku akan meruqyahnya.").

Riwayat ini termasuk keterangan yang memperkuat riwayat Al
A'masy, sebab Abu Sa'id berasal dari kalangan Anshar.

Adapun sikap sebagian pensyarah kitab Shahih Bukhari adalah

mencoba mengompromikan persoalan ini dengan mengatakan bahwa

peristiwa itu terjadi dua kali, dimana keduanya sama-sama dikisahkan

oleh Abu Sa'id. Pada salah satunya Abu Sa'id yang bertindak sebagai

orang yang melakukan ruqyah, dan pada peristiwa lain disebutkan

bahwa yang melakukat ruqyah adalah selain dirinya. Ini sungguh

merupakan pandangan yang tidak benar, terutama karena sumber,

redaksi dan sebab kisah yang dimuat kedua riwayat itu adalah sama.

Cukuplah sebagai bantahan pandangan ini dengan mengatakan bahwa

pada dasarnya suatu peristiwa hanya terjadi satu kali, dan tidak ada

faktor yang mengharuskan terjadi dua kali, karena kedua riwayat itu
masih dapat dikompromikan tanpa menempuh cara itu. Masalah ini
berbeda dengan keterangan yang telah saya kemukakan dari hadits

Kharijah bin Ash-Shalt, dari pamannya, karena redaksi kedua riwayat

ini berbeda, begitu pula dengan sebabnya. Maka, memahami bahwa

kedua riwayat itu menceritakan dua kisah yang berbeda masih dapat

diterima.

P, 4 * tb {dengan iumloh k{tmbing tertentu). Ibnu At-Tin

berkata, "Kata qathii' berarti sekelompok kambing tertentu." Akan
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tetapi, perkataan ini ditanggapi bahwa kata qathii 'adalah sekelompok

hewan tertentu, baik kambing atau lainnya. Hal ini dinyatakan dengan

tegas oleh lbnu Qurqul dan ulama lainnya.

Kemudian sebagian mereka menambahkan bahwa pada

umumnya kata tersebut digunakan untuk menyatakan jumlah antara l0
sampai 40" Sementara dalam riwayat Al A'masy disebutkan, "Mereka

berkata ;$ *y fry $1 lsesungguhnya kami akan memberikan

kepadamu 30 ekor kambing). Demikian juga dalam riwayat Ma'bad

bin Sirin, telah disebutkan jumlah kambing tersebut; dan ini sesuai

dengan jumlah anggota ekspedisi, seperti telah disebutkan pada bagian

awal hadits. Seakan-akan mereka berpatokan pada jumlah rombongan

dalam menentukan jumlah kambing yang diinginkannya.

,ry-'J[ijO (ia berongkat dan menyemburkon sedikit ludahnya).

Penjelasan ini telah disebutkan pada pembahasan tentang shalat. Ibnu
Abi Hamzah berkata" "Menyemburkan sedikit ludah saat melakukan

ruqyalt dilakukan setelah membaca [Al Faatilah] , agar berkah bacaan

didapatkan anggota badan yang terkena ludah tersebut.

(irJr;ir ,t y-3Ji,ot>'rij (dan membaca "Alhamdu litlaahi robbil

aalamiin" fsegala puji bagi Allah, Tuhan semesto alam). Dalam

riwayat Syu'bah disebutkan, fqt ?,*, W li W (Mako dia

membacalran Fatifuat Al Kitab [Al Faatifuafu] kepadanya). Demikian
pula dalam hadits Jabir. Sementara dalam riwayat Al A'masy

disebutkan, i! iii.ir * 'ol7i (Maka aku membacakan

"Alhandulillaah" kepadanya). Dari hadits ini dapat disimpulkan

bahwa Al Faatibah biasa dinamakan dengan "Alhamdu" dan juga
*Alhamdu lillaahi rabbil aalamiin". Pada jalur periwayatan ini tidak
disebutkan berapa kali dia membacakan Al Faatihah, tetapi di dalarr

riwayat Al A'masy dijelaskan bahwa dia membaca sebanyak 7 kali"

Sedangkan dalam hadits Jabir disebutkan 3 kali. Namun, yang

menjadi patokan dalam hukum adalah jumlah yang lebih banyak.
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jt't ,Sit'Sui lorrrg yang meruqyah berkara). Dalam riwayat Al

A'masy disebutkan , i;9 ry1 e e" dt t':rt 6 (Ketikn kami

menerima kambing, maka timbul sesuotu dalam diri kami karenanya).

Sementara dalam riwayat Ma'bad bin Sirin disebutkan, 'ibi. A ';6

,4 SV-iit3 go memerintahkan untuk memberi kami 30 ekor kambing

dan memberi komi minum berupa susu).

Dalam riwayat Sulaiman bin Quttah disebutkan' :#u, qi 4
'o-y, ,::;i ,? dt tlst-'oi q6,ir;ia' uti;6 Sp6 (Latu dia mengirim

kambing dan tempat tinggal kepada kami, maka lrami pun makan

malranan, tetopi merela enggon makan kambing hingga kami sampai

di Madinah). Dalam riwayat ini dijelaskan bahwa yang melarang

mereka untuk mengambilnya adalah orang yang melak*an ruqyah itu
sendiri. Sedangkan dalam riwayat-riwayat lain tidak disebutkan

dengan jelas.

W:) 6 'O;-if- t5 @pakah yang membuatmu tahu bahwa itu

adolah ruqyah). Ad-Dawudi berkata, "Maknanya adalatr, 'tahukah

engkau', dan telatr diriwayatkan juga dengan lafazh seperti itu."

Barangkali riwayat inilah yang akurat, sebab Ibnu Uyainatr berkata,

"Apabila dikatakan 'wo maa yudriika' (apa yang membuatmu tahu),

berarti dia tidak mengetatrui. Sedangkan bila dikatakan 'wa maa

adraaka' (tahukatt engkau), berarti dia telah mengetahui." Akan

tetapi, pernyataan ini ditanggapi oleh Ibnu At-Tin batrwa Ibnu

Uyainah mengatakan demikian sehubungan dengan lafazh yang

tercantum dalam Al Qur'an, seperti disebutkan pada bagian akhir

pembahasan tentang puasa, karena sesungguhnya tidak ada perbedaan

kedua kata itu dari segi bahasa dalam menafikan pengetahuan.

Sementara dalam riwayat Husyaim disebutkan dengan lafazh"wa maa

adraal<a" (tahukah engkau). Begitu juga dalam riwayat Al A'masy'

Lalu dalam riwayat Ma'bad bin Sirin disebutkan, "Wo maa kaana

yudriihi" (apakah yang membuatnya tahu). ini adalah kalimat yang
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diucapkan saat takjub akan sesuatu atau mengagungkan sesuatu, dan

ia sesuai di tempat ini.

Syu'bah menambahkan dalam riwayatnya, "Dan tidak

disebutkan darinya larangan", yakni larangan dari Nabi SAW

rnengenai hal itu. Lalu Sulaiman bin Quttah menambahkan dalam

riwayatnya setelah kalimat "dan apa yang membuatmu tahu bahwa itu
adalah ruqyah", "Aku berkata, 'Diturunkan dalam hatiku'."

Kemudian dalam riwayat Ad-Daruquthni melalui jalur ini
disebutkan, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah! Sesuatu yang

dicampakkan dalam hatiku'." Hal ini sangat jelas menyatakan bahwa

dia tidak memiliki pengetahuan terdahulu tentang syariat ruqyah

dengan membaca Al Faati[ah. Oleh sebab itu, sahabat-sahabatnya

berkata kepadanya setelah kembali, "Engkau bukan orang yang me-

ruqyah dengan baik", seperti tercantum dalam riwayat Ma'bad bin
Sirin.

'*i li ,i,, p (kemudian beliau bersabda, "Kamu benar.").

Ada kemungkinan yang dibenarkan oleh Nabi SAW adalah perbuatan

mereka ketika melakukan ruqyah. Ada pula kemungkinan yang

dibenarkan adalah sikap mereka yang tidak membagi kambing hingga

be*anya lebih dahulu kepada Nabi SAW, dan ada kemungkinan lebih

luas dari itu.

4 '& ,), ri.?tt (dan tetapkanlah untuklru bersama kamu

satu bagian). Yakni, berikan untukku bagian darinya. Seakan-akan

beliau hendak menunjukkan sikap lebih simpati, seperti terjadi pada

kisah keledai liar dan lainnya.

{Syu'bah berkata, "Telah menceritakan kepada kami Abu Bisyr,

aku mendengar Abu Al Mutawakkil."). Jalur periwayatan dengan

bentuk seperti ini diriwayatkan melalui sanad yang mousfterl oleh At-
Tirmidzi. Sementara itu, Imam Bukhari meriwayatkannya dalam

pembahasan tentang pengobatan dari Syu'bah, tetapi dengan

menggunakan lafazh 'an (,f).Inilah rahasia mengapa ia dinisbatkan
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kepada At-Tirmidzi, padahal hadits itu sendiri ada dalam riwayat

Imam Bukhari. Perkara ini diabaikan oleh sebagian pensyarah Shahih

Bukhari, dimana mereka mencela orang-orang yang menisbatkannya

kepada At-Tirmidzi.

Pelaiaran vane dapat diambil

l. Boleh melakukan ruqyah dengan membaca Kitabullah,

termasuk doa dan dzikir yang dinukil dari Nabi SAW, juga

dengan doa yang tidak dinukil dari beliau tetapi tidak

menyelisihi apa yang dinukil dari beliau. Adapun melakukan

ruqyah dengan selain itu, maka tidak ditemukan dalam hadits

keterangan yang menafikan maupun membolehkannya. Hukum

masalah itu akan dijelaskan pada pembahasan tentang

pengobatan.

2. Disyariatkan bertamu kepada penduduk dusun serta singgah di

sumber-sumber air pedusunan, serta meminta kepada

penduduknya apa yang mereka miliki; baik dalam rangka

perjamuan bagi tamu maupun jual-beli.

3. Boleh membalas orang yang tidak mau memberi penghargaan

dengan sesuatu yang serupa, berdasarkan perbuatan sahabat

yang tidak mau melakukan ruqyah sebagai balasan terhadap

sikap mereka yang tidak mau menjamu mereka. Ini pula jalan

yang ditempuh Nabi Musa seperti disebutkan dalam firman-Nya

"Kalau engkau mau, niscaya engkau bisa mengambil upah atas

pekerjaan itu." Adapun Nabi Khidhir tidak melakukannya

karena faktor yang lain.

4. Keharusan melakukan apa yang menjadi komitmen diri sendiri,

sebab Abu Sa'id telatr berkomitmen untuk melakukan ruqyah

dan upah yang didapatnya untuk dirinya dan para sahabatnya,

lalu Nabi SAW memerintahkannya untuk melaksanakan

komitmen itu.
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5. Berserikat pada sesuatu yang dihibahkan apabila diketahui

asalnya.

Boleh meminta hadiah dari orang yang diketahui senang akan

permintaan itu dan akan mengabulkannya.

Boleh menerima sesuatu yang secara lahirnya adalah halal, lalu

tidak membelanj akannya apabila timbul syubhat.

Melakukan ijtihad ketika tidak mendapatkan nash dari Al

Qur'an dan Sunnah.

Keagungan Al Qur'an di hati para sahabat, khususnya surah Al
Faatibah.

Rezeki telah dibagikan oleh Allah. Seseorang tidak akan mampu

menahan apa yang berada di tangannya dan menjadi milik orang

lain, karena kaum tersebut tidak mau memberi perjamuan

sementara Allah telah menetapkan bagian pada harta mereka

untuk kaum muslimin. Ketika mereka menahannya, Allah

membuat suatu sebab yang dengannya harta tersebut diberikan

kepada kaum muslimin.

Merupakan hikmah yang besar, yaitu diberikannya siksaan

khusus kepada orang yang sangat berkuasa dalam mengambil

kebijakan, sebab kebiasaan manusia adalah mengikuti urusan

pemimpin mereka. Ketika pemimpin mereka tidak mau

memenuhi permintaan, maka siksaan ditimpakan kepadanya dan

tidak kepada yang lainnya.

Hikmah lain dari kejadian ini adalah kemampuan memenuhi apa

yang diinginkan orang yang diharapkan dapat menjadi sebab

kesembuhan, meskipun permintaan itu banyak. Sebab.iika yang

terkena penyakit adalatr orang biasa, ada kemungkinan ia tidak

mampu memenuhi permintaan itu.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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lT.Iuran bagi Budak Laki-laki dan Memperhatikan Iuran Budak
Wanita

^* ;)'y; i,is.b ir d) $6 ; ;i ,f Jrat ':;L *
t-^at, z.l- . '- . ct.4 ;V ')-.j ^)L ,lt _rl2 "Jt,;.a,/. . c I t. c . . . t/,.,qro il al.c ;e cti*) lJle2

'{t1&i,fu':i 
Lb,

2277. Dari Humaid Ath-Thawil, dari Anas bin Malik RA, dia
berkata, "Abu Thaibah membekam Nabi SAW, maka beliau
memerintahkan untuk memberikan kepadanya satu sha' atau dua sha'

makanan. Beliau berbicara dengan para majikan Abu Thaibah untuk
meringankan setoran atau iurannya."

Keterangan Hadits:

(Bab iuran bagi budak laki-laki dan memperhatikan iuran
budak wanita). Maksud iuran di sini adalah apa yang ditetapkan oleh
majikan kepada budaknya untuk disetor setiap hari. Kemudian Imam

Bukhari menyebutkan hadits Anas, 'ti f h' p 4,';- a; Ui',tt,
o t., ,tt, a

^{_p 
"A Ts f)ii$ 4tT {: (sesungguhnya Abu Thaibah membekam

iri, Si* aon brtiou berbicara dengan para majikan Abu Thaibah
agar meringankan iurannya). lndikasi hadits ini terhadap judul bab

cukup jelas, sebab yang dimaksud adalah penjelasan tentang

hukumnya, dan pengakuan Nabi SAW terhadapnya menunjukkan

bahwa hal itu diperbolehkan, dan saya akan menyebutkan jumlah
iuran tersebut setelah satu bab.

Adapun iuran bagi budak wanita dapat disimpulkan dari hadits

dengan cara memasukkannya dalam kategori budak laki-laki.
Sedangkan penekanan agar memperhatikan iuran budak wanita secara

khusus adalah dikarenakan keadaannya yang sangat rawan melakukan
perbuatan yang tercela. Akan tetapi, hal itu hanya berlaku secara garis
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besar, sebab sebagairnana budak wanita dikhawatirkan akan berusaha

mengupayakan itu dengan menjual kehormatannya, demikian halnya

dengan budak laki-laki, dikhawatirkan juga herusaha memahaminya

melalui &!ra yang tidak dibenarkan, seperti mencuri.

Barangkali judul bab ini sebagai isyarat dari Imam Bukhari akan

riwayat yang dinukilnya melalui jalur Abu Daud Al Ahmari, dia

berkata, fiyiq.t" r\l.rtus ,,)ui ;ir:*St ?y t lf"J, t*, (Hudzaifuh

berkhutbok di hadcpan karni ketika datang ke AI Mada'in, dia
berkata, "Perhstikanlah iuran budak-budak wanita kalian.").
Riwayat ini dinukil pula oleh Abu Nu'aim dalam kitab Al Hilyah

dengan lafazh, €"Y 7t? (iuran-iurctn budak kalian). Kemudian

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dalam kitab ls-Sznan melalui jalur
Syaddad bin Al Farrat, dia berkata: Abu Daud (seorang syaikh di
Mada'in) telah menceritakan kepada kami, dia berkata, *"&3 *
L.Lili 'Ft r;i,-jE {Ahr berada di bowah mimbar Hudzaifah saat beliau

sedang berkhutbah). Lalu dalam riwayat Abu Daud dari hadits Rafi'
bin IGudaij telah diriwayatkan secara marfu', & ,\i *lt ',f ,#
-$ 'ii 

i 
"-,1t- (Beliau melarang [mengambilJ hcrsil usaha budak

wanita hingga diketahui dari mana ia mendapatkannya). Hal ini telah
disebutkan pada akhir pembahasan tentang jual-beli. Ibnu AI
iManayyar berkata, "Seakan-akan yang dimaksud dengan

'rnemperhatikan' di sini adalah meneliti besarnya iuran bagi budak

wanita, karena ada kemungkinan iuran tersebut cukup berat baginya,

sehingga untuk menutupinya dia terpaksa melakukan perbuatan yang

tercela Adapun dalilnya dari hadits dapat disimpulkan dari perintah

Nabi SAW untuk meringankan iuran tukang bekam, maka yang

demikian itu bagi budak wanita lebih ditekankan lagi karena

kondisinya yang lemah."
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18. Upah Tukang Bekam

2278. Dari Ibnu Thawus, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas RA,
dia berkata, "Nabi SAW berbekam dan memberikan upah kepada

tukang bekam."

\t .* Ut'#' ,jo Gi:? ?nt o*, {& /, * {*
1 cl c'1 '

.^a-; l i*t?'&';:t ,i;i ?dt ,P\ rL-')

. . .z .i l c / 'r,1 c c, c ,qtut: Jti Iv I )f f
t-t-i ;k'6J-'{t'#" *i e ?tt

2280. Dari Amr bin Amir, dia berkata: Aku mendengar Anas

RA berkata, "Nabi SAW biasa berbekam, dan beliau tidak pemah

menzhalimi seorang pun dalam hal upah".

Keteransan Hadits:

(Bab upah tukang bekam). Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu

Abbas, *Nabi SAl4/ berbeknm dan memberikan kepadl tykayS bekam

upohnya". Dari jalur yang lain ditambahkan, ohli- I ytf * jt

2279. Dari lkrimah, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Nabi
SAW berbekam dan memberikan kepada tukang bekam upahnya.

Seandainya beliau mengetahui bahwa hal itu tidak disukai, niscaya

beliau tidak akan memberikan kepadanya."

i. I s,, '.,'- ', t-. )o. 1,
sLp LjJt dt5 J;r+ +:c ,.ttt

t-" /
o-fil
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(Seandainya beliau mengetahui hal itu tidak disukoi, niscaya beliqu

tidak akan memberiksn kepadanya). Dalam pembahasan tentang jual-

beli disebutkan dengan lafazh, I I rlty aC 'i1{seandainya beliau

mengetahui hal itu haram, niscaya beliau tidak akan memberikan

kepadanya). Berdasarkan riwayat ini diketahui bahwa maksud "tidak

disukai" pada riwayat di atas adalah haram. Seakan-akan Ibnu Abbas

hendak membantah pandangan yang mengatakan bahwa hasil usaha

tukang bekam adalah haram.

Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini. Mayoritas

mereka berpendapat halal berdasarkan hadits di atas. Mereka berkata,

"Ia adalah usaha yang mengandung unsur kerendahan [kehinaan],
tetapi tidak haram." Mereka memahami larangan pada hadits ini
dalam konteks tanzih [menjauhi hal-hal yang dibenci atau tidak baik].

Sebagian ulama mengklaim adanya penghapusan hukum

{nasakh), dimana sebelumnya telah diharamkan, kemudian dihalalkan.

Pandangan ini menjadi kecenderungan Ath-Thahawi. Akan tetapi,

pemyataan dihapusnya suatu hukum tidak dapat ditetapkan

berdasarkan kemungkinan. Sementara Imam Ahmad dan sejumlah

ulama lainnya membedakan antara hukum orang yang merdeka dan

budak. Mereka memakruhkan orang yang merdeka melakukan usaha

bekam, dan juga diharamkan jika hasil usaha itu dia nafkahkan untuk

dirinya sendiri. Namun, dibolehkan jika dia nafkahkan untuk budak

dan hewan miliknya. Kemudian mereka membolehkan usaha ini bagi

budak secara mutlak berdasarkan hadits Mahishah, :o it ,P QtiU
;!;+r;'o;tbt :Jut +ur { T$ ,igi 1l;st ,.# *'*j @io bertanya

kepada Nabi SAW tentang usaha bekam, dan beliau melarangnya.

Lolu dia menceritakan kebutuhannya kepada beliou, mska beliau

bersabda, "Gunaksnlah sebagai makanan binatang ternalcrnu.").

Fladits ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Ahmad serta para penulis

Vitab Sunon, danpara perawinya tergolong tsiqah (terpercaya).

Ibnu Al Jauzi menyebutkan alasan tidak disukainya upah tukang

bekam, karena itu adalah pekerjaan yang wajib atas setiap rnuslim
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2.

J.

agar saling membantu bila dibutuhkan. Maka, tidak sepantasnya

seseorang menetapkan upahnya. Lalu Ibnu Al Arabi

mengompromikan antara sabda Nabi SAW , "q 
lfui' 

"-J,,.? 
lusahct

bekam adalah buruk) dengan sikap beliau yang memberi upah kepada

tukang bekam. Dalam hal ini yang diperbolehkan adalah apabila upah

itu diberikan atas dasar pekerjaan yang diketahui. Sedangkan larangan

yang ada berlaku jika kadar pekerjaannya tidak diketahui secara pasti.

Pelaiaran vane dapat diambil

l. Dalam hadits ini terdapat keterangan tentang bolehnya

melakukan bekam, termasuk cara pengobatan, baik dengan

mengeluarkan darah ataupun yang lainnya. Masalah ini akan

dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan tentang pengobatan.

Bolehnya menerima upah dari hasil pengobatan.

Berbicara dengan para pemilik hak untuk memberi keringanan

atas kewajiban yang mereka tetapkan kepada seseorang.

Majikan boleh menetapkan iuran bagi budaknya, seperti

mengatakan "Aku izinkan kamu untuk berusaha dengan syarat

memberikan kepadaku jumlah tertentu setiap hari, dan

selebihnya untukmu".

Boleh memanfaatkan budak untuk selain yang diizinkan

tuannya, apabila hal itu termasuk dalam izin yang bersifat

umum.

'#" *t y lo' .p ,o.lr i6 (Nabi SAll biasa berbekam).Hal

ini memberi asumsi bahwa Nabi SAW sering melakukannya, berbeda

dengan riwayat yang pertama. Sedangkan kalimat "Beliau tidak

pernah menzhalim seorang pun dalam hal upah", menetapkan bahwa

beliau memberikan upah kepada tukang bekam dengan cata istinbath

4.

5.
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(penyimpulan hukum), berbeda dengan riwayat sebelumnya yang
menegaskannya secara tekstual.

19. Orang yang Berbicara dengan Para Majikan Budak Supaya
Memberinya Keringanan dalam Hal Setoran

Jr';:tGt ;J$ ^:; i,r ,f, {_" ; ;, * $rwr + *
')l'i')i,jb;'ri 

L6;d ;?|'A i* ** *;f i,
4 z- o . -'-t | .. .1'-. c5 t-q.re tSf ,M9 4+ fr} J (arj&

2281. Dari Humaid Ath-Ihawil, dari Anas bin Malik RA, dia
berkata, 'Nabi SAW memanggil seorang budak yang pandai

membekam untuk membekam beliau, dan beliau memerintahkan
untuk memberikan kepadanya satu sha' atau dua sha', satu mud atau
dua mud. Lalu beliau berbicara tentangnya untuk diringankan
iuran/setorannya."

Keteransan Hadits:

(Bab orang yang berbicara dengan para pemilik budak untuk
memberinyo keringanan dqlam hal setoron'). Yakni, berdasarkan

kemurahan hati mereka, dan bukan suatu keharusan- Akan tetapi, ada
pula kemungkinan menjadi suatu keharusan apabila si budak tidak
mampu membayarnya.

,3'jb 'f,bi 
!O ir' & 'C, rb5 (Nabi SAW memonggil tulmng

bekam). Dia adalah Abu Thaibah, seperti yang telah disebutkan.lr{arna
Abu Thaibah sebenarnya adalah Nafi' menurut pendapat yang shahih-
Ahmad dan Ibnu As-Sakan serta Ath-Thabrani meriwayatkan darj
hadits Mahishah bin Mas'ud , 'dldft r* $ iu it it-?b iw'ii,k '^fl

yt? '* liU J;i1*o h' d* 'd, ,jl lbot**orryo ttia memitiki
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seorong budak yang pandai membektm yang bernqma Nafi' Abu

Thaibah. Dia berangkat menemui Nabi SAW memohon tentang

setorannya).

Ibnu Abdil Barr meriwayatkan tentang nama Abu Thaibah, yaitu

Dinar. Namun, para ulama menganggapnya keliru, sebab Dinar yang

dikenal sebagai tukang bekam adalah seorang tabi'in yang

meriwayatkan dari Abu Thaibah, bukan berarti Abu Thaibah itu
bernama Dinar. Haditsnya diriwayatkan oleh Ibnu Mandah dari jalur
Bassam, si tukang bekam, dari Dinar si tukang bekam, dari Abu

Thayyibah si tukang bekam, dia berkata, '*t lJi il' ,"U" H' 
"*;(Aku membekam Nabi SAW...).

Seperti itulah yang ditegaskan Abu Ahmad Al Hakim dalam

kitab Al Kuna bahwa Dinar si tukang bekam meriwayatkan dari Abu
Thaibah, bukan berarti Dinar adalah Abu Thaibah itu sendiri. Lalu Al
Baghawi di kitab Ash-Shahabah menyebutkan melalui sanad yang
lemah bahwa nama Abu Thaibah adalah Maisarah.

Al Askari berkata, "Pendapat yang benar adalah bahwa namanya

tidak diketahui." Sementara Al Hadzdza' di antara para perawi kitab
Al Muwaththa' menyebutkan bahwasanya dia hidup selama 143 tahun.

.t t .i , t .i
i:i')i';^. \i ,Etb ti ?br(satu sho' atau dua sha', satu mud

atau dua mu\. Keraguan ini berasal dari Syu'bah. Telah disebutkan

dalam riwayat Sufran dengan lafazh,"Sotu slta' atau dua sha'," yakni

disertai unsur keraguan, tetapi tidak disinggung tentang mud.

Dalam pembahasan tentang jual-beli dari riwayat Malik dari

Humaid disebutkan, f 
',t 

?4.'i ;ii ltettau memerintahkan untuk

memberikan satu sha' kurma kepadanya), yakni tanpa ada keraguan

disertai informasi tentang apa yang diberikan.

At-Tirmidzi dan Ibnu Majah menyebutkan dari hadits Ali, dia

berkata, 6;i irl;sr '*bb:it et y it, ,,t- U, ,ili (Nabi SAW

memerintahkanku untuk memberikan upah kepada tukang bekam).

Riwayat ini memberi informasi tentang orang yang langsung
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menyerahkan pemberian itu. Sementara dalarn riwayat Itrnu Abi
Syaibah melalui jalur ini disebutkan , f t4 J'6 *t:O h' Jb 'rfr

tLtb 'i &,; ,itt ,ybb :16 {:l*rV (bahwa betiau SAW bertanya

kepada tulrang bekam, "Berapa setorsnmu?" Budak itu menjawab,
"Dua sha'." Dia berkata, "Maka diringanlan darinya satu sha.').
Seakan-akan inilah sebab timbulnya keraguan pada riwayat terdahulu,
dan riwayat ini mengompromikan perbedaan itu. Dalam hadits Ibnu
Umar yang dinukil Ibnu Syaibatr disebutkan bahwa setoran budak itu
adalah 3 sha'" Apabila hadits ini akurat, maka dapat dikatakan bahwa
setoran yang sebenarnya adalah 2 sha' lebih. Bagi mereka yang
mengatakan 2 sha' berarti tidak menyertakan sisanya. Adapun yang
mengatakan 3 sha' berarti menggenapkan sisa tersebut.

y gt (beliau berbicma tentangnya). Tidak disebutkan siapa

yang diajak bicara. Sementara telatr disebutkan dalam satu bab yang

lalu melalui jalur lain dari Humaid, !.ti |g (Beliau berbicara

dengan para majikannya). Para majikan budak yang pandai

membekam itu adalah bani Haritsah menurut pendapat yang shahih,
dan majikan budak itu sendiri adalah Mahishah bin Mas'ud.
Penyebutan kata "majikan" dalam bentuk jarnak (F"til adalah dalam

konteks majaz. Seperti dikatakan "Bani fulan membunuh seseorang",
padahal yang membunuh hanya satu orang. Adapun keterangan yang
tercantum dalam riwayat "Iabir batrwa para majikan budak itu adalah

bani Bayadhah adalatr kelinr, sebab budak bani Bayadhah adalah Abu
Hind.

20. Mata Pencarian Pelacur dan Budak Wanita

|*t? r-i-S tt>

L,ihfiurt3
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:*'W,;l .r-- gr afur

Ibrahim tidak menyukai upah wanita
penyanyi [biduanita].

peratap dan wanita

Dan firman Allah Ta'ola, "Janganlah kalian memalcsa budak-

budak wanita kalian untuk melacurkan diri apabila mereka lebih
memilih untuk menjaga kehormatan, hanya karena kalian ingin
mendapatkan kehidupan dunia. Barangsiapa memal$a mereka,

sesungguhnya Allah setelah pemol<saan itu adalah Maha Pengampun

lagi Maha Penyayang. " (Qs. An-Nuur Q$: 33) Mujahid berkata,

" Fat ayaat i kum, artinya budak-budak wanita. "

/ 7)ati *')t* i f sri * 
=V 

l' *'tu; r
i' & ir J'yr'oi'^Z?nt oer'qrt;t\i )y,-*t ,sri * l\

.fKj' lt'y', 4t tr'r-j<ir t' * & t_-') ^y
2282. Dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar bin

Abdunahman bin Al Harits bin Hisyam, dari Abu Mas'ud Al Anshari
RA, "Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang harga anjing, mahar
pezina dan upah tukang tenung."

r,- tcz
lJls a-p

1.o,t 1 ,.or-v d., f l)"
,6\i,.-3 *

2283. Dari Muhammad bin Juhadah, dari Abu Hazim, dari Abu
Hurairah, dia berkata, "Nabi SAW melarang usaha budak wanita."

lz I z'€;c\"rE"t3,f* Juj <?:

i o. i,.. t o 6z ) c.
Gl f o.)b.+ U. J^2o J9

a/^tr- ctz n. ? ?,-

*: iY ArJl uI^, dt g

^

^t 
qp)
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Keterangan Hadits:

(Bab mata pencarian pelacur dan budak wantita). Antara pelacur

dan budak wanita terdapat makna yang bersifat umum dari satu sisi,

dan makna yang bersifat khusus dari sisi yang lain. Pelacur terkadang

adalah wanita merdeka dan terkadang seorang budak. Imam Bukhari
tidak menjelaskan hukum permasalahan ini, karena seakan-akan dia
hendak menegaskan-bahwa yang terlarang adalah mata pencarian

budak wanita dengan melacurkan diri, bukan hasil usahanya dengan

melakukan pencarian lain yang diperbolehkan.

#$ t,ufl 'ei 
€r;) eii qttrahim tidak menyukai upah

wanita perotop don wanita penyanyi fbiduanitaJ). Ibrahim yang

dimaksud adalah An-Nakha'i. Ibnu Abi Syaibah menyebutkan riwayat
ini dengan sanad yang maushul melalui jalur Abu Hasyim dengan

tambahan, t6Jft (dan tulcang tenung). Seakan-akan Imam Bukhari

hendak rnengisyaratkan dengan atsar itu bahwa larangan pada hadits
Abu Hurairah dipahami apabila usaha tersebut adalah sesuatu yang

dilarang atau mendorong perbuatan yang dilarang syariat, karena

adanya unsur kesamaan, yaitu melakukan perbuatan maksiat.

"*y,lw Jti (Lt. . :ry' etg tlf 'tjs:ja iu ):ii
'f;61(Danfirman Allah Ta'ala, "Janganlah kalian memaksa budak-

budak wonita lealian melocurkon diri... hingga akhir ayat, ." Mujahid
berknta, "Fatoyaatikum artinya budak-budak wanita.'). FIal ini
tercantum dalam riwayat Al Mustamli. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, dia berkata tentang

firman-Nya "Jangon kalian mdmaksa fatayaatikum' kolian untuk
melacurknn dirf', yakni jangan kalian memaksa budak-budak wanita
kalian untuk melakukan zina.

Ibnu Abi Hatim dan Humaid serta Ath-Thabari meriwayatkan

dari jalur Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang firman-Ny4 "Jangan
knlian memaksa 'fatayoatikum'." Dia berkata, ".Iangan kalian
rnemaksa budak-budak wanita kalian untuk berzina"
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Kemudian ditambahkan bahwa Abdullah bin Ubay

memerintahkan budak wanita miliknya untuk berzina,lalu wanita itu

berzina dan datang membawa selimut. Dia berkata, "Pergi dan

berzinalah dengan laki-laki lain." Budak wanita itu berkata, "Demi

Allah, aku tidak akan pergi lagi!" Maka, turunlah ayat itu.

Riwayat ini dinukil oleh Imam Muslim melalui jalur Abu

Sufran dari Jabir, dari Nabi SAW. Az-Zuhri menyebutkan melalui

riwayatnya dari Amr bin Tsabit bahwa nalna budak wanita itu adalah

Mu,adzah. Demikian pula menurut riwayat Abdunazzaq dari Ma'mar,

dari Az-Zuhri melalui sanad yang mursal dalam kisah yang sangat

panjang. Begitu juga menurut riwayat Ibnu Abi Hatim melalui jalur

Ikrimah secara mursal, dan mereka sepakat bahwa namanya adalah

Mu'adzah. Lalu Abu Daud dan An-Nasa'i meriw"y*? dari jalur

Abu Az-Zubair bahwa dia mendengar Jabir berkata, e;i l<'r; c"e

U'F :9t {" ":f 
qyi\Ljui rt;aili ;at),(Datongtah Masikah,

seorang budak wanita milik salah seorang Anshar, serayo berkata,

"sesungguhnya tuanku memal<saku untuk melacurkan diri". Maka,

turunlah ayat di atas). Secara zhahir ayat itu turun berkenaan dengan

keduanya. Muqatil mengklaim bahwa keduanya adalah milik

Abdullah bin Ubay, lalu dia menyebutkan pula nama-nama budak

wanita yang lain.

Firman Allah swT "Apabilo mereka menginginkon memelihara

kehormatan" tidak memiliki makna implisit, bahkan kalimat itu

sekadar menyebutkan kondisi yang umum. Mungkin pula dikatakan

bahwa tidak dapat dibayangkan bagaimana mereka dipaksa apabila

mereka sendiri tidak ingin memelihara kehormatan dirinya, karena

pada kondisi demikian berarti mereka melakukannya secara suka rela.

Adapun perkataan Imam Bukhari "Mujahid berkata,

fatayaatikum artinya budak-budak wanita" tercantum dalam riwayat

Al Mustamli. Kalimat itu disebutkan pula oleh An-Nasafi, tetapi tidak

dinisbatkan kepada Mujahid, "Dia berkata, fatayaatikum artinya

budak-budak wanita."
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Pada dasarnya ini adalah penafsiran Al Firyabi dari Warya', dari
Ibnu Abi Najih, dari Mujahid sehubungan dengan firman Allah, *Dan

jangan kalian memal<sa fatayaatikum melakukan Bigha'.- Dia
berkata, "Fatayaatikum artinya'budak-budak wanita,, sedangkan
Bigha' artinya'melakukan zina' ."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Mas,ud
tentang larangan mahar pelacur dan yang lainny4 begitu pula hadits
Abu Hurairah tentang larangan memanfaatkan mata pencarian budak
wanita. Keduanya telah dijelaskan pada akhir pembahasan tentang
jual-beli, dan satu bab terdahulu dirasa telah cukup.

21. Upah Pejantan

-s :Ju t:#; \t *, * qt * e6'* " ;t i * *".;
Sr*rrr-j*h'*A,

2283. Dari Ali bin Al Hakam, dari Nafi', dari Ibnu Umar RA,
dia berkata,'Nabi SAW melarang (mengambil) upah pejantan.,,

Keteransan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu umar yang berisi rarangan
mengenai hal itu. Fahl berxti jantan dari semua hewan; baik kuda
unta, kambing hutan dan selainnya. An-Nasa'i meriwayatkan dari
hadits Abu Hurairah, ,*3r ,# * uS (Beliau melarang upah

pejantan kambing hutan). Kemudian terjadi perbedaan pendapat
tentang makna asb (upah) itu sendiri. Dikatakan maknanya adalah
harga air benih pejantan, sedangkan yang lain mengatakan bahwa itu
adalah upah karena melakukan pembuahan, dan pandangan terakhir
ini menjadi kecenderungan Imam Bukhari.
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Pendapat pertama didukung oleh hadits Jabir yang diriwayatkan

oleh Imam Muslim, frt ?t* g * ,g (Beliau mektrang iual-beli

air benih unta pejantan). Akan tetapi hal ini tidak tegas menyatakan

Iarangan menyewa, sebab sewa-menyewa adalah jual-beli manfaat.

Sedangkan pemahaman bahwa yang dimaksud adalah sewa-menyewa

bukan harga didukung oleh keterangan dahulu dari Qatadah sebelum

empat bab, yaitu bahwa mereka tidak menyukai upah air benih unta
jantan.

Penulis kitab Al Af'al berkata, "Dikatakan a'saba ar-rajulu
'asiiban, berarti dia menyewa pejantan darinya untuk dikawinkan."

Makna manapun yang diambil, yang jelas menjual dan

menyewanya adalah haram karena tidak dapat diukur, tidak dapat

diketahui kadarnya dan tidak dapat pula diserahterimakan. Sementara

pada salah satu pendapat ulama madzhab Syaf i dan Hambali

dikatakan tentang bolehnya menyewa untuk masa tertentu. Ini pula
yang menjadi pendapat Al Hasan dan lbnu Sirin serta salah satu

riwayat dari Malik yang didukung oleh Al Abhari dan ulama lainnya.

Mereka memahami larangan itu apabila terjadi pada masa yang tidak

diketahui. Adapun jika seseorang menyewa pejantan untuk masa

tertentu, maka hal ini tidak dilarang sebagaimana diperbolehkan

menyewa untuk mengawinkan kurma.

Akan tetapi, pernyataan ini ditanggapi dengan mengemukakan

perbedaan antara kedua perkara itu, sebab yang menjadi tujuan di sini

adalah air benih pejantan, sementara pemiliknya tidak mampu untuk

menyerahkannya, berbeda dengan penyerbukan atau mengawinkan

kurma. Kemudian larangan membeli dan menyewa adalah disebabkan

adanya unsur penipuan. Apabila tidak ada unsur tersebut, maka tidak
ada perbedaan pendapat dalam membolehkannya. Apabila peminjam

menghadiahkan sesuatu kepada orang yang memberi pinjaman tanpa

syarat tertentu, maka hal itu diperbolehkan.

Dalam riwayat At-Tirmidzi dari hadits Anas disebutkan, *i ot

r11 ijrt )'1-', i-,Jui ,er$ ,Pt # ,f "lu') ^1i. 
Xu' ,rr; Vt|SA 7ry U
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?r]#t e'l |Cj |{ft 'fi, 'Oy (Sesungguhnyet seorong taki-taki

dari suku Kilab bertanya kepada Nabi SAW tentang upah
mengawinknn unto, maka beliau melarangnya. Laki-laki itu berkata,
"Kami memberiknn pejantan untuk dikowinkan, lalu kami diberi
hadiah, maka Nabi SAI( memberi keringanan kepadanya dalam hal
hadiah.").

Riwayat Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya dari hadits Abu
Kabsyah, dari Nabi SAW disebutkan, ;:g 'r) i'g '-;b6 *7 Oyi 7
L? * (Barangsiapa memberikan unta untuk dikowinkan lalu

mendatangkan hasil, maka baginya pahala seperti [memberikanJ 70

ekor unta).

22. Seseorang Menyewa Tanah, Lalu Salah Satunya (Pelaku
Transaksi) Meninggal Dunia

/t1; y J\;;ftf ^r;'tr d ,ui it ,tu.

.tiLi Slirett ,# ,-rtr'i ,fi{; r;Jtr #t ,5G,

.^
4-le atll

zt I z

-*s

Ibnu Sirin berkata, "Tidak ada keharusan bagi keluarganya
untuk mengeluarkannya hingga batas waktu yang ditentukan."

Al Hakam, Al Hasan dan Iyas bin Muawiyah berkata, "Sewa-
menyewa berlaku hingga batas waktunya."

i o1 ztJ to.',.'-.
u!-et :-r's.ll JU-l

1. I ,., .. :,
.rL',=/l -4. ,P
. . ; . '. o

5:. t;.i oi 'ti-'J:)
i -r'

Az. t. . Ct.
.d4, ) r4.l,.
t'-
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Ibnu Umar berkata, "Nabi SAW memberikan Khaibar dengan

upah separoh dari hasilnya, maka yang demikian itu berlaku pada

masa Nabi SAW, Abu Bakar dan permulaan pemerintahan Umar.

Tidak disebutkan bahwa Abu Bakar dan Umar memperbarui kontrak

sewa-menyewa setelah Nabi SAW wafat."

o ,,
9, -tt

A/

,.-il ' rJl c
L-/ J:'f a,# &') !t\te 4,LiiL

';"L'ALi ;L ,* it'* e6 _f ;rr

ei ;lu & \' n, :t * a ft ; i*i ;. \i; f
&i G';t';3 6';;;'ot ,'r*1r .b *') qi; ir ;- n' J';',

i. ,lt o .,'-. ...i, ".( t',a, zzr . r. ".i, ,,. t .to 2., ti,.
P oF .iS 1.)tj'Jl 

jl dr> P Jt ot) Y C-v- v p:
.'^t*f I ,1r;;r

2285. Dari Juwairiyah bin Asma' dari Nafi' dari Abdullah RA,
dia berkata, "Rasulullah SAW memberikan fladang] Khaibar kepada

Yahudi 
-Khaibar- supaya mereka kelolah dan tempati bercocok

tanam, dan bagian mereka separoh dari hasilnya, dan Ibnu Umar
menceritakan kepadanya bahwa ladang-ladang biasa disewakan

dengan sesuatu, dimana Nafi' telah menyebutkannya, tetapi aku tidak
ingat."

,.tJt '':
F, e'
I c.l ' 1,1,J--9 , I[g rJ .* ,l''1)l,:,

2286. Dan sesungguhnya Rafi' bin Khadij menceritakan bahwa

Nabi SAW melarang menyewakan ladang. Ubaidillah berkata dari

Nafi, dari Ibnu Umar, "Hingga Umar mengusir mereka."

Keteransan Hadits:

(Bab apabila seseorang menyewa tanah lalu saloh satunyo

[pelaku transal<siJ meninggal dunia). Yakni, apakah kontrak sewa-
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menyewa batal dengan sendirinya atau tidak? Menurut jumhur ulama,

kontrak tersebut tidak batal. Sedangkan para ulama Kufah dan Al-
Laits mengatakan bahwa kontrak tersebut batal. Mereka berhujjah

bahwa ahli waris telah memiliki pokoknya dan manfaat mengikuti
pokok tersebut. Maka, kekuasaan orang yang menyewa telah berakhir

dengan meninggalnya orang yang menyewakan kepadanya. Namun,
pendapat ini ditanggapi bahwa manfaat kadang terpisahkan dari
pokoknya, sebagaimana diperbolehkannya menjual sesuatu yang tidak
ada manfaatnya. Dengan demikian, hak memiliki manfaat tetap berada

di tangan penyewa sebagaimana tertera dalam kontrak. Sementara itu,
ulama sepakat bahwa sewa-menyewa tidak batal dengan sebab

meninggalnya pengurus wakaf, demikian pula halnya dengan apa

yang disebutkan di tempat ini.

;,.;st1'S;jt',Stt, .S+li 7w ui4t*fli ,ru,l ; ,;i i.t'Js')

Vi ei'a1V'1t ur;o^i :\p i 
",Uf: 

ebnu Sirin berkata, "Tidak ada

keharusan bogi keluarganya -keluarga mayit- untuk
mengeluarkannya -penyewa- hingga batas waktu." Al Haknm, Al
Hasan dan lyas bin Muawiyah berkata, "Sewa-menyewa berlaku
hingga botas waktunya.").

Ibnu Abi Syaibah menyebutkan riwayat ini dengan sanad yang
maushul dari jalur Humaid, dari Al Hasan dan Iyas bin Muawiyah,
dan dari jalur Aypb, dari Ibnu Sirin dengan redaksi yang sama seperti

itu. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar dengan

tafazh, i"'$i;"'ut ,b s$t'* et y lr' ,;:a Ut ,pf (Nabi SAW

memberikan -ladang- Khaibar kepada Yahudi -Khaibar- untuk

mereka kelola). Hal ini akan dijelaskan dalam pembahasan tentang

bercocok tanam.

Demikian juga yang terdapat pada jalur mu'allaq di akhir bab,

yakni perkataannya, "Dan Ubaidillah bin Umar berkata dari Nafi',
dari Ibnu Umar, ';"L'i:/oai up thtngga lJmar mengusir mereka).

Maksudnya, Ubaidillah telah menceritakan hadits ini dari Nafi'

TATIII'L BAARI - 111



sebagaimana yang diceritakan Juwairiyah dari Nafi', dan di bagian

akhimya ditambahkan, " Hingga Umar mengus ir me r e ka" .

Al Karmani berkata, "Yang mengucapkan kalimat 'Ubaidillah

berkata' adalah Musa bin Ismail (perawi hadits dari Juwairiyah), dan

ini merupakan kelanjutan haditsnya. Dengan demikian, tampak

keselarasarurya dengan j udul bab. "

Adapun pernyataan bahwa yang mengucapkan kalimat itu

adalah Musa merupakan suatu kesalahan, sebab Musa tidak pernah

menukil satu riwayat pun dari Ubaidillah bin Umar. Bahkan yang

mengucapkan kalimat "Ubaidillah berkata" adalah Imam Bukhari

sendiri, karena status riwayat itu adalah mu'allaq seperti yang akan

dijelaskan.

Imam Muslim telah meriwayatkan dari beberapa jalur dari Nafi',

lalu pada bagian akhir disebutkan, ,a-;|s'rW jl pGi ufr l*ingga

merekn diusir ke Taima' dan Ariha').

Sedangkan perkataannya "Dan ini merupakan kelanjutan

haditsnya", apabila yang dimaksud adalah dia menceritakan hadits,

maka telah jelas kesalahannya. Namun, jika yang dimaksud adalah

kelanjutan haditsnya, tetapi diriwayatkan oleh orang lain maka hal ini

benar. Demikian pula dengan perkataannya, "Dengan demikian,

tampak keserasian dengan judul bab".

Maksud penyebutan riwayat tersebut di tempat ini adalah untuk

menunjukkan dalil bahwa kontrak sewa-menyewa tidak batal dengan

sebab meninggalnya salah satu pihak yang melakukan transaksi. Hal

itu diisyaratkan oleh kalimat, *Tidak disebutkan bahwa Abu Bakar

memperbarui kontrok setelah Nabi SAW'.

Selanjutnya disebutkan hadits Ibnu Umar tentang menyewakan

ladang, dan hadits Rafi' bin Khadij yang melarangnya. Penjelasan

kedua hadits ini akan diterangkan dalam pembahasan tentang

bercocok tanam.
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Penutup

Pembahasan tentang sewa-menyewa memuat 30 hadits marfu'.
Riwayat yang mu'allaq berjumlah 5 hadits, sedangkan sisanya

memiliki sanad yang maushul. Hadits yang mengalami pengulangan

pada kitab ini serta pada pembahasan terdahulu sebanyak 16 hadits.

Riwayat-riwayat ini dinukil pula oleh Imam Muslim, kecuali

hadits Abu Hurairah tentang menggembala kambing, hadits "Kaum

muslimin sesuai dengan syarat-syarat mereka", hadits Ibnu Abbas

"Yang paling pantas untuk kalian ambil upahnya adalah Kitabullah",
dan hadits Ibnu Umar tentang mengambil upah pejantan. Selain itu,

dalam bab ini juga terdapat 18 atsar dari sahabat.
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38. KITAB PENGALIHAN UTANG EAWALAH)'

1. Pengalihan Utang dan Apakah Pemberi Utang Boleh Menagih
Kembali Utang yang Dialihkan kepada Pihak Lain

A. to

.ftro .,rll

.o"-t* ,* q';il qf!
Al Hasan dan Qatadah berkata, "Apabila saat dialihkan

kepadanya kondisinya berkecukupan, maka diperbolehkan." Ibnu
Abbas berkata, "Dua orang yang berserikat dan ahli waris saling
berbagi, yang satu mengambil barang dan yang lain mengambil
piutang. Apabila milik salah satu pihak binasa, maka ia tidak dapat

menuntut kepada pihak yang lain."

I Untuk lebih memahami persoalan dalam bab ini, perlu diberi gambaran secara umum. Maksud bab
ini adalah membicarakan tentang seseorang yang mengalihkan utangnya kepada orang lain yang berutang
kepadanya. Sebagai contoh: A berutang pada B, dan C berutang pada A. Lalu utang A pada B dialihkan
kepada C dengan perjanjian bahwa utang C pada A dianggap lunas. Dalam hal ini A disebut"muhiil"
(orang yang mengalihkan utang), B disebut"muhtaal" (pemberi utang yang dialihkan pembayarannya
kepada orang lain), dan C dtsebut "muhaal alaih" (orang yang menerima pengalihan utang)- penerj.
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2287. Dari Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu
Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Penundaan
(melunasi utang) oleh orang yang berkecukupan [koyal adalah sualu
kezhaliman. Apabila piutang salah seorang di antara kamu dialihkan
kepada orang yang berkecukupan, moka hendoklah dict menerima
pengalihan itu."

Keterangan Hadits:

(Bismillaahiruahmaanirrahiim. Bab pengalihan utang).
Demikian yang tercantum dalam kebanyakan riwayat. Sementara An-
Nasafi dan Al Mustamli menambahkan setelah lafazh basmalah-
"Kitab Pengalihan Utang (Al Hawalah)".

Kata hawalah, atau terkadang dibaca hiwalah, dibentuk dari
kata tafuwiil (pemindahan) atau fua'uul (berpindah). Dikatakan, haala
anil 'ahd, yah*ti dia berpindah dari perjanjian. Adapun maknanya
menurut para ahli fikih adalah, perpindahan utang dari tanggung
jawab seseorang kepada tanggung jawab orang lain.

Para ulama berbeda pendapat; apakah ia tergolong jual-beli
(barter) utang dengan utang yang diberi rukhshah (keringanan)

sehingga dikecualikan dari cakupan larangan jual-beli (barter) utang
dengan utang, ataukah ia merupakan pelunasan? Ada yang
berpendapat bahwa ia adalah akad [transaksi] berdasarkan asas

manfaat.

Syarat sahnya transaksi ini adalah keridhaan orang yang

berutang (muhiil) tanpa ada perselisihan, keridhaan pemilik utang
(muhtaal) menurut mayoritas ulama, dan keridhaan orang yang
menerima pengalihan (muhaal alaih) menurut sebagian ulama.
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Disyaratkan juga adanya persamiuut sifat kedua hak, dan memiliki
ukuran yang pasti. Sebagian ulama hanya memperbolehkan pada dua

alat tukar [emas dan perak] dan tidak membolehkan pada makanan,

sebab yang demikian itu berarti menjual makanan sebelum dipenuhi
takarannya.

(Apakah pemberi utang boleh menagih kemboli utang yang
telah dialihkan kepada pihak lain). lni mengisyaratkan perbedaan
pendapat apakah ia transaksi yang mengikat (lazim) atau tidak (io'iz).

)v ry * 
',:et 

?t- tg 6 :;tv, ;,*nr S6i pet Hasan dan

Qatadah berkata, "Apabila -orang yang menerima pengalihan- saot
dialihkan kepadanya dalam keadaan berkecukupan, maka
diperbolehfur."), yakni diperbolehkan untuk tidak dibatalkan secara

sepihak. Maksudnya, apabila orang yang diserahi pengalihan utang itu
dalam keadaan bangkrut atau pailit, maka pemberi utang boleh
menagih kembali orang yang mengalihkan utang tersebut.

Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Al Atsram
dari jalur Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah dan Al Hasan bahwa
keduanya ditanya tentang seseorang yang memberikan utang kepada

orang lain, lalu kewajiban melunasi utang itu dipindahkan kepada

orang lain, kemudian ia mengalami pailit, maka keduanya berkata,
"Apabila orang yang dialihkan utang kepadanya (muhaal alaih)
berkecukupan saat utang dialihkan kepadanya, maka pemberi utang
(muhtaal) tidak berhak menagih kembali piutangnya kepada

pengutang (muhii[)." Akan tetapi, Imam Ahmad membatasinya
apabila pemberi utang (muhtaal) tidak mengetahui bahwa orang yang

dialihkan utang kepadanya (muhtaal alaihi) mengalami pailit.

Sementara dari Al Hakam dikatakan bahwa pemberi utang tidak
berhak menagih kepada orang yang berutang, kecuali apabila orang
yang dialihkan utang kepadanya meninggal dunia.

Dari Ats-Tsauri dikatakan bahwa pemberi utang berhak menagih
utang kembali kepada orang yang berutang, disebabkan orang yang

dialihkan utang kepadanya meninggal dunia. Adapun bila disebabkan
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kapailitan, maka tidak ada hak bagi orang yang memberi utang untuk
mengambil kembali dari orang yang berutang, kecuali dengan

hadimya orang yang berutang dan orang yang dialihkan utang

kepadanya.

Menurut Imam Abu Hanifah, pemberi utang boleh menagih
kembali kepada orang yang berutang secara mutlak, apabila orang
yang dialihkan utang kepadanya mengalami pailit, baik dia masih
hidup atau sudah meninggal dunia. Namun, pemberi utang tidak dapat

menagih kembali kepada orang yang berutang, kecuali dengan sebab

kepailitan yang dialami orang yang dialihkan utang kepadanya.

Menurut Imam Malik, pemberi utang tidak boleh menagih
kembali kepada orang yang berutang, kecuali terjadi penipuan.

Misalnya pengutang telah mengetahui bahwa orang yang dialihkan
utang kepadanya dalam keadaan pailit, tetapi dia tidak
memberitahukan hal itu kepada orang yang memberi utang.

Al Hasan dan Syuraih serta Zufar berkata, "Pengalihan utang
(foawolah) sama dengan pemberian jaminan (kafalah). Pemberi utang
boleh menagih kepada siapa yang dia kehendaki, baik kepada orang
yang berutang atau kepada orang yang dialihkan utang kepadanya.

Dari sini dapat dimengerti sikap Imam Bukhari yang memasukkan
masalah pemberian jaminan (kafalah) dalam pembahasan tentang
pengalihan utang (fuow alah).

Jumhur ulama berpendapat bahwa pemberi utang tidak dapat

menagih kembali kepada orang yang berutang secara mutlak. Imam
Syaflr'i berdalil bahwa makna ahaltuhu (aku mengalihkan) adalah; aku
telah memindahkan haknya yang ada padaku dan aku tetapkan dalam
tanggung jawab orang lain. Lalu dia menyebutkan bahwa Muhammad
bin Al Hasan berdalil untuk mendukung pendapatnya dengan hadits
Utsman bahwa ia berkata tentang pengalihan utang (hawalah) atau

pemberian jaminan (kafalah), * ,rb $i 1 t4+tb lt- tf t*itik hak

boleh menuntut kemboli pemenuhan hak dari penanggung jawab
pertoma, tidak ada kebinasaan otas seorong muslim). Imam Syaf i
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berkata, "Aku bertanya kepadanya mengenai sanctd riwayat itu, dan

dia menyebutkan dari seorang laki-laki yang tidak diketahui
identitasnya dari laki-laki lain yang dikenal, akan tetapi sanad-nya
terputus antara laki-laki yang dikenal ini dengan Utsman, sehingga

riwayat tersebut tidak dapat dijadikan hujjah."

Al Baihaqi berkata, "Hal ini dimaksudkan oleh Imam Syaf i
sebagai isyarat terhadap riwayat yang dinukil oleh Syu'bah dari
Khulaid bin Ja'far, dari Muawiyah bin Qurrah, dari Utsman. Orang
yang tidak diketahui identitasnya adalah Khulaid, sedangkan sanod
yang terputus terdapat antara Muawiyah bin Qunah dengan Utsman.
Di samping itu, hadits ini tidak langsung dinisbatkan kepada Nabi
SAW, ditambah lagi perawinya ragu apakah perkataan ini berkenaan

dengan pengalihan utang (fuawalah) ataukah pemberian jaminan
(kafalah).

t1... ir(-t'l L)tt6- ,r* i) iai ltUnu Abbas berkata, "Dua

orang yang berserikat saling berbogi..." dan seterusnya). Ibnu Abi
Syaibah menyebutkan yang semakna dengannya dengan sanad yang
maushul.Ibnu At-Tin berkata, "Dalam hal ini, apabila yang demikian
itu dilakukan atas dasar suka sama suka dan jumlah utangnya sama."

Adapun perkataan "Apabila milik salah satunya binasa", yakni orang
yang berutang mengalami kepailitan atau meninggal dunia, atau

mengingkari utangnya dan bersumpah tanpa ada bukti yang jelas,

maka tidak ada hak bagi pihak yang berpiutang untuk membatalkan

pengalihan piutangnya dan menuntut kembali pihak yang mengambil

barang.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Penjelasannya, orang yang ridha
akan hal itu lalu terjadi kebinasaan, maka semuanya berada dalam
tanggungannya, seperti apabila seseorang membeli barang lalu rusak,

dan Imam Bukhari memasukkan masalah pengalihan utang dalam

masalah ini."

Abu Ubaid berkata, "Apabila di antara para ahli waris atau

serikat terdapat harta, dan berada dalam kekuasaan sebagian mereka,
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maka tidak ada larangan jika mereka memperjualbelikannya di

kalangan mereka sendiri."

p l4' 
'SL; gunundaan melunasi utang oleh orang yang

berkecukupon adqlah suatu kezhaliman). Dalam riwayat Ibnu Uyainah

dari Abu Az-Zinad yang dinukil oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah

disebutkan, pjr 'r" .1iilr (Penundaan melunasi utqng adalqh

kezhaliman orang yang berkecukupan). Artinya, perbuatan ini
termasuk kezhaliman. Hanya saja dalam hadits dikatakan bahwa

"penundaan" adalah kezhaliman itu sendiri. Hal itu memberi

penekanan agar menjauhi perbuatan itu.

Al Jauzaqr meriwayatkan dari jalur Hammam, dari Abu

Hurairah dengan lafazh, /t )U dgJ' e O! (Sesungguhnya termasuk

kezhaliman adalah penundaan melunasi utang oleh orang yang

berkecukupan). Riwayat ini menafsirkan riwayat sebelumnya. Makna
dasar kata Al Mathlu adalah memperpanjang. Al Azhari berkata, "Al
Mathlu artinya saling menolak. Adapun yang dimaksud di sini adalah

mengakhirkan pembayaran utang yang telah jatuh tempo tanpa alasan

yang dibenarkan oleh syariat."

Sedangkan batasan "orang yang berkecukupan" masih

diperselisihkan oleh para ulama. Namun yang dimaksud adalah orang

yang mampu untuk melunasi utang, tetapi dia mengakhirkan

pelunasannya meskipun dia seorang yang miskin, seperti akan

dijelaskan.

Lalu apakah dikategorikan sebagai 'openundaan" apabila

seseorang tidak memiliki apa yang dapat menutupi utangnya saat jatuh

tempo, tetapi sebenamya dia mampu untuk mendapatkan apa yang

digunakan untuk melunasi utang tersebut, misalnya dengan cara

berusaha.

Mayoritas ulama madzhab Syaf i berpendapat tidak wajib
secara mutlak, dan sebagian lagi berpendapat wajib secara mutlak.

Lalu sebagian mereka membedakan hukumnya dari segi asal utang itu
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sendiri. Apabila asalnya disebabkan perbuatan maksiat, maka wajib
berusaha untuk melunasinya. Sedangkan bila tidak, maka tidak wajib.

Kalimat "r;lt ib, Qtenundaan orang yong berkecukupan)

merupakan penisbatan bentuk kata mashdar (kata kerja yang tidak
terikat oleh waktu) kepada fa 'll (pelaku) menurut pendapat mayoritas
ulama. Atas dasar ini maka maknanya adalah; diharamkan atas orang
yang berkecukupan lagi mampu melunasi utang untuk mengakhirkan
pembayaran utang setelah jatuh tempo, berbeda dengan orang yang
tidak mampu melunasinya. Namun, sebagian mengatakan bahwa kata
tersebut merupakan penisbatan bentuk mashdar kepada maf'ul (objek/
penderita), sehingga maknanya adalah; wajib melunasi utang
meskipun pemberi utang adalah orang yang berkecukupan, dimana
kondisinya ini tidak menjadi alasan bagi orang yang berutang untuk
menunaikan hak pemberi utang. Apabila demikian halnya yang terjadi
pada orang yang berkecukupan, maka lebih pantas untuk dilunasi
apabila orang yang memberi utang membutuhkannya. Namun,
penakwilan ini tidak tepat.

* ,tb|S'Si *ii tiV (apabila piutang salah seorang di

antara kamu dialihkan kepada orong yang berkecukupan, maka
hendaklah dia menerima pengalihan itu). Dalam salah satu riwayat
disebutkan dengan lafazh 'Jtt4i.fii r.p..ti dinukil oleh Ahmad dari

Waki', dari Sufran Ats-Tsauri, dari Abu Az-Zinad.

Al Baihaqi meriwayatkan riwayat yang serupa dari jalur Ya'la
bin Manshur, dari Abu Az-Zinad, dari bapaknya, lalu dia
mengisyaratkan bahwa Ya'la menyendiri dalam menukil lafazh ini.
Namun, sebenamya tidak demikian.

Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Umar dengan lafazh, ,iy

y6 :d.3 ,P +t @pabila piutangmu dialihkan kepoda orang yang

b e r ke c u kup an, m aka h e n d a kl a h kam u m e n gi kut i ny a).

Menurut mayorits ulama, perintah "Hendaklah knmu
mengikutinya" berindikasi istihbab (disukai). Ada pula yang
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mengatakan sebagai ibqbqh @embolehan) dan irsyad (bimbingan),

tapi pendapat ini tergolong syadz (menyalahi yang umum).

Kebanyakan ulama madzhab Hambali, Abu Tsaur dan Ibnu Jarir

serta penganut madzhab Azh-Zhahirr memahami perintah itu

sebagaimana tekstualnya. Al Kharqi berkata, "Barangsiapa yang

pemenuhan haknya dialihkan kepada orang yang berkecukupan, maka

dia wajib menerima pengalihan itu."

Catatan

Ar-Raf i mengklaim b?Yu riwayat-riwayat yang masyhur

menyebutkan dengan lafazh gi rtfs, yakni menggunakan huruf wawu.

Menurutnya, keduanya merupakan dua susunan kalimat yang tidak

memiliki keterkaitan. Sebagian ulama muta'akhirin mengklaim bahwa

lafazh ini tidak disebutkan melainkan dengan menggunakan huruf

wawu. Seakan-akan ulama tersebut mengabaikan apa yang tercantum

dalam kitab Shahih Bukhari di tempat ini, dimana disebutkan dengan

menggunakan huruf fa' pada seluruh riwayat. Huruf/a' ini berfungsi

sebagai alasan keharusan menerima pengalihan utang (hawalah), yaitu

apabila menunda pembayaran termasuk kezhaliman, maka hendaklah

pemberi utang menerima apabila piutangnya dialihkan kepada orang

lain yang mampu membayarnya, karena seorang muslim selayaknya

menghindarkan diri dari kezhaliman dan tidak menunda-nunda

pelunasan utang.

Meski demikian, perlu diakui bahwa Imam Muslim telah

meriwayatkan dengan menggunakan huruf wawu. Demikian pula

Imam Bukhari pada bab berikut, hanya saja ia menyebutkan dengan

lafazh, €i V't (barangsiapa yang piutangnyq diatihkan).

Kesesuaian kalimat ini dengan kalimat sebelumnya adalah;

karena kalimat sebelumnya menyatakan bahwa menunda-nunda

pelunasan utang oleh orang yang berkecukupan termasuk suatu

kezhaliman, maka hendaklah orang yang memberi utang menerima
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apabila pelunasan piutangnya dialihkan kepada orang yang

berkecukupan demi menghindari kezhaliman akibat penundaan

pelunasannya.

Terkadang orang yang dialihkan utang kepadanya itu lebih
mudah melunasi utang tersebut daripada orang yang berutang. Maka,

sikap pemberi utang yang menerima pengalihan utang telah menolong

orang yang berutang dengan cara menghindarkannya dari perbuatan

zhalim.

Pada hadits di atas terdapat larangan menunda pembayaran

utang. Namun para ulama berbeda pendapat apakah orang yang

melakukannya secara sengaja termasuk pelaku dosa besar atau tidak?

Mayoritas ulama mengatakan bahwa orang yang melakukannya

tergolong fasik. Akan tetapi, apakah predikat fasik ini langsung dia
sandang hanya karena sekali meiakukan penundaan utang atau mesti
berkali-kali?

Imam An-Nawawi berkata, "Konsekuensi dari madzhab kami
adalah, disyaratkannya hal itu terjadi berkali-kali." Akan tetapi,
pernyataan ini dibantah oleh As-Subki dalam kitab Syarh Al Minhaj
bahwa konsekuensi madzhab mereka adalah tidak disyaratkannya hal
itu terjadi berkali-kali. Alasannya, hukum tidak memenuhi hak setelah

dituntut dan berusaha mencari dalih agar tidak memenuhinya sama

dengan perampasan, sementara perampasan termasuk dosa besar.

Selain itu, penamaannya sebagai "kezhaliman" juga memberi asumsi

bahwa ia tergolong dosa besar, dan dosa besar tidak disyaratkan untuk
dilakukan berkali-kali. Memang benar, seseorang tidak divonis fasik
kecuali setelah tampak tidak ada alasan baginya untuk tidak
menunaikan kewaj ibannya.

Para ulama juga berbeda pendapat, apakah seseorang dianggap

fasik karena mengakhirkan pembayarun utang sebelum pemberi utang

menagih padahal dia mampu melunasinya? Isyarat yang dapat

disimpulkan dari hadits di bab ini adalah bahwa yang demikian itu
berhubungan erat dengan penagihan, sebab penundaan pelunasan
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memberi asumsi seperti itu. Dalam hal ini termasuk juga penundaan

orang yang memikul kewajiban, seperti: suami terhadap istrinya,

majikan terhadap budaknya, pemimpin terhadap rakyatnya, dan

sebaliknya.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa orang yang tidak mampu

menunaikan kewaiibannya tidak dikategorikan sebagai orang yang

zhalim. Hal ini disimpulkan dari makna implisit, sebab pengaitan

hukum dengan salah satu sifat dzat menunjukkan penafian hukum dari

dzatnyapada saat sifat tersebut tidak ada.

Adapun mereka yang tidak mengakui penetapan hukum melalui
makna implisit (mffium) dapat memberi jawaban bahwa orang yang

tidak mampu tidak dinamakan melakukan penundaan, dan orang yang

berkecukupan, yang hartanya tidak ada padanya, tidak masuk dalam

kategori pelaku kezhaliman. Lalu, apakah ia dikhususkan dari cakupan

umum makna berkecukupan atau tidak dianggap berkecukupan dari

segi hukum? Secara lahiriah ia masuk dalam kemungkinan kedua,

karena pada kondisi demikian dia boleh diberi bagian para fakir
miskin dari harta zakat. Apabila secara hukum dia adalah orang yang

berkecukupan, maka tentu hal itu tidak diperbolehkan.

Dari sini disimpulkan bahwa orang yang berada dalam kondisi
sulit tidak dipenjara dan tidak pula dituntut untuk segera melunasi

utangnya hingga ia mempu melunasinya. Asy-Syaf i berkata,

"Apabila boleh dijatuhi hukuman, niscaya tergolong orang yang

zhalim, sementara yang benar dia tidak termasuk zhalim karena

ketidakmampuannya."

Sebagian ulama berkata, "Orang yang memberi utang boleh

memenjarakan orang yang tidak mampu membayar utang." Sebagian

yang lain berkata, "Hendaknya pemberi utang senantiasa menagih

orang yang berutang."

Hadits ini dijadikan pula sebagai dalil bahwa pengalihan utang

(fuawalah) bila telah sah kemudian tidak dapat diserahterimakan

karena suatu kejadian, seperti meninggal dunia atau pailit, maka tidak
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ada hak bagi pemberi utang untuk menagih kembali orang yang

berutang; sebab bila pemberi utang berhak menagih kembali orang

yang berutang, niscaya syarat "berkecukupan" tidak memiliki
manfaat. Oleh karena hal ini dijadikan syarat, maka pengalihan itu
merupakan perpindahan hak yang tidak mungkin dikembalikan lagi.

Sama seperti apabila orang yang utang mengganti utangnya dengan

sesuatu, lalu sesuatu itu rusak di tangan orang yang memberi utang,

maka tentu pemberi utang tidak dapat menagih kembali kepada orang

yang berutang.

Para ulama madzhab Hanafi membolehkan orang yang memberi

utang untuk menagih kembali orang yang berutang apabila dia tidak

mungkin menagih kepada orang yang dialihkan utang kepadanya.

Dalam hal ini mereka menyamakannya dengan jaminan.

Hadits ini dijadikan pula sebagai dalil tentang keharusan

senantiasa menagih orang yang menunda pembayaran utang dan

memaksanya agar melunasi utangnya serta melakukan segala cara

untuk menekannya, bila perlu dengan kekerasan.

Hadits ini dijadikan dalil tentang keharusan memperhatikan

keridhaan orang yang berutang dan orang yang memberi utang, dan

tidak perlu adanya keridhaan orang yang dialihkan utang kepadanya,

karena dia tidak disebutkan dalam hadits. Demikian menurut pendapat

jumhur.

Sementara para ulama madzhab Hanafi mempersyaratkan

adanya keridhaan orang yang dialihkan utang kepadanya. Ini pula

yang menjadi pendapat Al Isthakhri dari madzhab Syaf i.

Pada hadits ini terdapat petunjuk untuk menghindari hal-hal

yang dapat merenggangkan hubungan untuk menyatukan hati, karena

larangan menunda-nunda pelunasan utang dapat menyebabkan

perbuatan tersebut.
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2. Apabila Dialihkan kepada Orang yang Berkecukupan, maka
tidak Ada Hak Baginya untuk Menolak

2288. Dari Muhammad bin Yusuf, Sufran telah menceritakan
kepada kami dari Ibnu Dzakwan Al A'raj, dari Abu Hurairah RA, dari
Nabi SAW, beliau bersabda, "Menunda-nunda [melunasi utangJ bagi
orong yang berkecukupan adalah kezhaliman; dan barangsiapa yang
(pelunasan) piutangnya dialihkan kepada orong berkecukupan, maka
hendaklah dia menerima pengalihan itu.,,

3. Apabila Utang Mayit Dialihkan kepada Seseorang, maka itu
Diperbolehkan
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2289. Dari Salamah bin Al Akwa' RA, dia berkata, ,.Kami

pernah duduk di samping Nabi sAw, tiba-tiba didatangkan satu
jenazah, maka mereka berkata, 'shalatilah dia!, Beliau bertanya,
'Apakah dia memiliki utang?' Mereka menjawab, ,Tidak,. Beliau
bertanya, 'Apakah dio meninggalkan sesuatu?' Mereka menjawab,
'Tidak'. Maka beliau menshalatinya. Kemudian didatangkan jenazah
yang lain dan mereka berkata, 'wahai Rasulullah, shalatilah dia!'
Beliau bertanya, 'Apokoh dia memiliki utang?' Dikatakan, ,ya,.

Beliau bertanya, 'Apakah dia meninggalkan sesuatu?, Mereka
menjawab, 'Tiga dinar'. Maka beliau menshalatinya. Kemudian
didatangkan jenazah ketiga dan mereka berkata, 'shalatilah dia!'
Beliau bertanya, 'Apakah dia meninggalkan sesuatu?, Mereka
menjawab, 'Tidak'. Beliau bertanya, 'Apakah dia memiliki utang?'
Mereka menjawab, 'Tiga dinar'. Beliau bersabda, 'sharatirah sahabat
kalian'. Abu Qatadah berkata, 'shalatilah dia, wahai Rasulullah, dan
utangnya menj adi tanggunganku!' Maka beliau menshalatinya.,,

Keterangan Hadits:

(Bab apabila utang mayit diolihkan kepada seseorang, maka itu
diperbolehkan; dan apobila dialihkan kepado orang yang
berkecukupan, maka tidak ada hak baginya untuk menolak). Demikian
judul bab yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Sementara bagian
akhir disebutkan lebih dahulu dalam judul bab tersendiri pada riwayat
selainnya. Di dalamnya terdapat hadits Abu Hurairah, "jL'et p
(Penundaan orang berkecukupan adolah kezhaliman). Hadits ini
diriwayatkan dari Muhammad bin Yusuf, dari sufran Ats-Tsauri, dari
Abu Az-zinad. Hal ini memberi asumsi bahwa Imam Bukhari dalam
masalah itu sependapat dengan jumhur ulama yang tidak
memperbolehkan menagih kembali orang yang berutang setelah
dialihkan kepada pihak lain, sebagaimana yang telah dijelaskan.

Abu Mas'ud menyebutkan bahwa jalur periwayatan ini
tercantum dalam riwayat Nu'aimi dari Al Firabri, tetapi tidak
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disebutkan dalam riwayat Al Hamawi. Dia berkata, "Telah

diriwayatkan pula oleh Hammad bin Syakir dari Al Bukhari."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa riwayat tersebut juga

tercantum dalam riwayat Abu Zaid Al Marwazi dari Al Firabri, dan

diriwayatkan juga oleh Ibrahim bin Ma'qil An-Nasafi dari Al Bukhari.

Untuk memperkuat sikap An-Nasafi dan ulama sesudahnya, dia

memberi judul hadits Salamah setelah beberapa bab, "Bab 'Orang

yang Memberi Jaminan kepada Mayit atas Utangnya, maka Tidak Ada

Hak baginya untuk Membatalkannya'." Apabila sikap Abu Dzar

akurat, maka dia telah mengulang dua kali judul bab untuk satu hadits.

Catatan

Pertama, Muhammad bin Yusuf yang disebutkan pada sanad

hadits ini tidak memiliki hubungan kerabat dengan Abdullah bin

Yusuf. Muhammad adalah Ibnu Yusuf bin Waqid bin Utsman Al
Firabri, sahabat Suffan Ats-Tsauri. Sedangkan Abdullah adalah Ibnu

Yusuf bin Abdullah At-Tanisi, sahabat Imam Malik. Sementara Al
Firabri tidak pernah bertemu Malik. Demikian pula dengan At-Tanisi,

ia tidak pernah bertemu Su$an.

Kedua,Ibnu Baththal berkata, "Imam Bukhari memberi judul

bab tentang pengalihan utang (howalah) dengan mengatakan 'Apabila

Utang Mayit Dialihkan', kemudian menyebutkan hadits Salamah yang

berkenaan dengan jaminan, adalah dikarenakan pengalihan utang dan

jaminan menurut sebagian ulama memiliki makna yang berdekatan."

Pendapat ini yang menjadi pandangan Abu Tsaur dengan alasan

keduanya dapat dipadukan dalam lingkup perpindahan tanggung

jawab seseorang kepada orang lain. Sedangkan jaminan pada hadits

ini adalah pengalihan apa yang berada dalam tanggungan mayit

kepada tanggungan pemberi jaminan, sehingga sama seperti

pengalihan utang (!awalah).
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Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pada pembahasan berikutnya

Imam Bukhari memberi judul "Pemberian Jaminan", sebagaimana

makna tekstual hadits.

::? g.i 5l (riba-tiba didatangkan satu jenazah). Saya tidak

mendapatkan keterangan tentang nama jenazah ini dan tidak pula

nama jenazah sesudahnya. Dalam riwayat Al Hakim dari hadits Jabir

disebutkan , y 'J.qt *'i * 6G.r')') e$bi'r€ik') ,ld-ji ",y't cs
o.^otq *) a'li, ii,r .rr- a, 'J':-t tist j |y* 76 (Seorang laki-laki

meningga'l dunia, lalu kami memandikan,'mengkafani, menjaga, dan

meletakkannya dimana diletakkan jenazah di sisi tempat Jibril, lalu
kn mi m e mb e r i t a hu kanny a ke p ada Ras ul ul I ah SA LI).

"i-t#-, * J, :JUi (beliau bertanya, "Apakah dia memiliki

utang?"). Setelah beberapa bab akan disebutkan sebab pertanyaan ini
dari hadits Abu Hurairah, &)ur,;i-ttl et f iu' ,p iirt'S'$]Li

* *iti: ;".rs'!j'a!|t:rr'og i\ls du'!-i',y ;lip'ibt * e'*;,t
t_ . t

|S*A & fP,c,*r*iit jri lf; (Sesungguhnya didarangkan kepada

Rasuluttah SAW se'seorong ,r'ng telah meninggal dunia [jenazahJ
yang memiliki utang, maka beliou bertanya, "Apakah orang itu
meninggalkan sesuatu untuk melunosi utangnya? " Apabila
diberitahukan bahwa orang itu meninggalkan sesuatu untuk melunasi

utangnya, maka beliau menshalatinya. Tetapi jika tidak, maka beliau
bersabda kepada kaum muslimin, "Shalatilah sqhabat kalian.").

Dalam hadits itu disebutkan pula bahwa Nabi SAW tidak lagi

melakukan hal itu setelah Allah memberi kemenangan dengan

ditaklukkannya banyak negeri.

.,, _... .',syi air*; gi 7 (kemudian didatangkan jenazah yang lain).

Dalam hadits ini disebutkan tiga keadaan dan tidak disinggung tentang

keadaan yang keempat. Pertama, mayit tidak meninggalkan harta dan

tidak memiliki utang. Kedua, mayit memiliki utang dan meninggalkan

harta untuk melunasinya. Ketiga, mayit memiliki utang dan tidak
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meninggalkan harta untuk melunasinya. Keempat, mayit tidak

meninggalkan utang, tetapi meninggalkan harta. Dalam kondisi yang

keempat ini, mayit juga dishalati. Seakan-akan keadaan ini tidak

disebutkan bukan karena tidak terjadi, tetapi lebih dikarenakan kondisi

ini merupakan kondisi yang umum.

-;6t z;* (iga dinar). Dalam hadits Jabir yang diriwayatkan Al

Hakim disebutkan "dua dinar". Abu Daud meriwayatkan dari jalur

lain dari Jabir, sama seperti itu. Demikian pula Ath-Thabrani,

meriwayatkan dari hadits Asma' binti Yazid. Kedua versi riwayat ini
dapat dipadukan dengan mengatakan bahwa jumlah yang sebenarnya

adalah "dua setengah dinar". Barangsiapa mengatakan "tiga dinar"
berarti telah menggenapkan pecahan, sedangkan yang mengatakan

"dua dinar" berarti menghilangkan pecahan. Atau dapat dikatakan

bahwa pada mulanya berjumlah "tiga dinar", tetapi sebelum

meninggal dunia dia telah menggunakan satu dinar sehingga tersisa

"dua dinar" unfuk melunasi utangnya. Maka, barangsiapa mengatakan

"tiga dinar", berarti dia melihat asal harta itu; sedangkan yang

mengatakan "dua dinar", dia melihat sisa utangnya. Akan tetapi,

kemungkinan pertama lebih tepat.

Dalam riwayat Ibnu Majah dari hadits Abu Qatadah disebutkan,

"Delapan belas dirharn". Jumlah ini kurang dari dua dinar. Sementara

dalam kitab Mukhtashar Al Muzani dari hadits Abu Sa'id Al Khudri
dikatakan, "Dua dirham". Apabila riwayat ini akurat, maka dapat

dikompromikan dengan mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi lebih

dari sekali.

"i. ?- , th.
e& d@ ,*-t',rbi fu J?t 6" ^fb ,p ,asti ;i SG 1,ltu earadah

brrkotr, "shalatilah dia, wahai Rasulullah, dqn utangnya menjadi

tanggunganku". Maka beliau menshalatinya). Dalam riwayat Ibnu

Majah dari hadits Abu Qatadah disebutkan, yr,I*i uit ,asa i.i',:A
(Abu Qatadah berkata, "Don aku yang memberi jaminan

kepadanya."). Al Hakim menambahkan dari hadits Jabir, 'O* Ur',lui
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1o i' e )' J'i1, ,tr ,* b ,g i,Sa ri*i 9$$ u.s g.':

ii ,i6 Li u.i 7t 0C,.,". rl,r€lr'db s i|'*-ises si fy rst *':
l"U * Uil ..i ilr ,j6 ,ar 'S;, 

U AlSl (Betiau bertanya,J. V-

"Apakah keduonya menjadi'tanggunganmu dan pada hartamu,

sedangkan mayit telah terlepas dari keduanya? " Abu Qatadah
menjawab, "Benar." Maka beliau menshalatinya. Setelah itu apabila

Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Qatadah, beliau bertanya, "Apa

yang engkau lakukan dengan kedua dinar?" Pertanyaan ini
senontiasa beliau ajukan hingga akhirnya Abu Qatadah menjawab,

"Aku telah melunasinya, wahai Rasulullah!" Maka Nabi SAW

bersabda, "Sekarang kulitnya pun menjadi dingin.").

Kisah serupa terjadi pula pada kesempatan yang lain. Ad-

Daruquthni meriwayatkan dari hadits Xi, 'g,L.'s r=i; ii,, .r,i; a, J'*:) og
"dt 

ib'e.'oy ,:.t'* Ju-') ,h)' ,y 4 :d c lJu p 
'ajr;, 

g.i rir
"Ct yb:!^'J6 R.'?tt 6 ,:t?9.6 {* "J"5 ib A',y ob ,"8

ou ,qiOi';'t in, J'ij U .,t; rd ,VJ*'^:b'J't;i,;rrlu{: ,rjlrai

euul lnr *', ,lnt ?rr"!ry'e. JG "j y (Biasanya Rosulullah sAtt

apabila didatangkan jenazah kepadanya, maka beliau tidak bertanya

tentang amalan si mayit, namun beliau bertanya tentong utangnya.

Apabila dikatakan bahwa dia memiliki utong, maka beliau menahan

diri untuk menshalatinya; dan bila dikatakan tidak memiliki utang,

maka beliau mensholatinya. Lalu didatangkan satu jenazah. Ketika

beliau berdiri dan hendak bertakbir, beliau bertanya, "Apokah si

mayit memiliki utang?" Mereka menjawab, "Dua dinar." Maka

beliau berpaling darinya. Ali berkata, " Keduanya menjadi

tanggunganku, ya Rqsulullah, don dia telah bebas dari keduanya!"

Maka beliau menshalatinya. Kemudian beliau bersabda kepada Ali,
"Semoga Allah membolasmu dengan kebaikan, dan semoga Allah
memudahkanmu dalam menunaikan tonggung jawab itu.").

Ibnu Baththal berkata, "Mayoritas ulama berpendapat bahwa

pemberian jaminan ini adalah sah, dan tidak boleh meminta ganti rugi
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dari harta mayit." Sementara dari Imam Malik dikatakan bahwa dia

boleh meminta ganti rugi dari harta mayit apabila dia mengatakan,

"Sesungguhnya aku memberi jaminan dengan maksud meminta ganti

rugi". Adapun apabila mayit tidak memiliki harta dan pemberi

jaminan mengetahui hal itu, maka dia tidak berhak menuntut ganti

rugi.

Dari Abu Hanifah dikatakan, apabila mayit meninggalkan harta

yang dapat menutupi utangnya, maka seseorang boleh memberi
jaminan sesuai dengan jumlah harta yang ditinggalkannya. Namun,

apabila tidak meninggalkan harta yang cukup, maka jaminan itu tidak

sah, dan hadits di bab ini merupakan hujjah bagi mayoritas ulama.

Pada hadits ini terdapat isyarat tentang sulitnya masalah utang,

dan seseorang tidak pantas memikulnya kecuali terpaksa. Adapun

tentang hikmah Nabi SAW tidak menshalati mayit yang masih

memiliki utang akan dibicarakan pada pembahasan hadits Abu

Hurairah setelah empat bab. Hadits ini memberi keterangan tentang

wajibnya menshalati jenazah, sebagaimana yang telah dijelaskan.
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39. KITAB PEMBERIAN JAMINAN

1. Pemberian Jaminan dalam Hal Pinjaman dan Utang-Piutang
Secara Fisik Maupun yang Lainnya

';L'oi oi ,s p,U ie i.;* ; rLJ ; ,ti1t I ,lu,
?;; *G ,!.ir, orrc ,* ,tr1 tj ,G:ta: k A ?nt g,

;:tJ; i 'rj ;rK.: ,rj

'6$-t ,a?;t € )Jr.-^, i "i,r r:J u,Z\ltj \; J$')
' ' 'or"

di.w#tti1a,*k,
,'r3'.;r Jtii * :A \, ,rt,; , L :3(r Js:

';J*a-

2290. Abu Zinad berkata: diriwayatkan dari Muhammad bin
Amr Al Aslami, dari bapaknya bahwasanya Umar RA mengutusnya
sebagai pengurus sedekah (zakat),lalu seorang laki-laki berhubungan
intim dengan budak wanita milik istrinya. Maka, Hamzah mengambil
dari laki-laki itu orang-orang yang memberi jaminan hingga dia

lX r;l

I

L
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datang kepada Umar. Maka, Umar mencambuknya 100 kali. Dia
membenarkan mereka, tetapi mentolerirnya karena tidak tahu.

Jarir dan Al Asy'ats berkata kepada Abdullah bin Mas,ud
tentang orang-orang yang murtad, "Perintahkan mereka bertaubat dan
berilah mereka jaminan. Maka, mereka bertaubat dan diberi jaminan
oleh keluarga mereka".

Hammad berkata, "Apabila diberi jaminan dengan jiwa lalu
meninggal dunia, maka tidak ada sanksi apapun atasnya.,, Sementara
Al Hakam berkata, "Ia harus mengganti rugi."

1.c,t 't c. .rorotP Gt f t'-* J.

:.1r -i.i, ;) jG

-tr (4-9

y'st €-*' 1y J\ ex k} 'r*i:- u,i € fi J'il

-t6-t
ot /

./ t t-,
. -.) :g.f4et>

'i qit
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W. ,it *t.tty 41rie 's k"; J; '*i {rLi orr .5iir

?i i ,:";#r,ia^'*', t,'p 6r lb a;y u-r,G i,sr;,

* e'jt* !) " itl :Jw :6: l\rr;fv'^ei o6 vll
# 'i6 .^) 'd;i ,snt ,Y €} b*') t;3ut.r dliY .^{';

)t, J5 r?; :f 'f J aOi itG
,t:rAt *p 

',->:;. art :li ,s\i

2291. Abu Abdillah berkata: Al Laits berkata: Ja'far bin Rabi'ah

telah menceritakan kepadaku dari Abdurrahman bin Hurmuz, dari

Abu Hurairah RA, dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau

menyebutkan seorang laki-laki dari bani Israil meminta kepada salah

seorang bani Israil lainnya agar memberi utang 1000 dinar kepadanya,

maka dia berkata, "Datangkan kepadaku para saksi untuk aku

persaksikan!" Laki-laki tersebut berkata, "Cukuplah Allah sebagai

saksi." Orang yang hendak memberi utang berkata, "Datangkan

kepadaku pemberi jaminan!" Laki-laki yang hendak berutang berkata,

"Cukuplah Allah sebagai pemberi jaminan." Orang yang hendak

memberi utang berkata, "Engkau benar." Lalu dia menyerahkan harta

tersebut kepada laki-laki itu hingga waktu yang ditentukan. Kemudian

laki-laki yang berutang pergi berlayar di lautan dan menyelesaikan

urusannya, kemudian dia mencari kapal untuk ditumpanginya guna

menepati waktu yang diberikan kepadanya, tetapi dia tidak

mendapatkan kapal. Dia mengambil kayu lalu melubanginya dan

memasukkan di dalam uangnya 1000 dinar serta selembar kertas

untuk pemiliknya. Kemudian dia menutup lubang tersebut, lalu

membawanya ke laut seraya berkata, "Ya Allah! Sesungguhnya

Engkau mengetahui bahwa aku telah berutang 1000 dinar kepada si

fulan, dia meminta kepadaku mendatangkan pemberi jaminan tetapi

aku mengatakan, 'Cukuplah Allah sebagai pemberi jaminan', maka
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dia pun ridha dengan-Mu. Dia meminta kepadaku untuk

mendatangkan saksi, dan aku mengatakan 'Cukuplah Allah sebagai

saksi', maka dia pun ridha dengan itu. Sesungguhnya aku telah

berusaha dengan sungguh-sungguh mendapatkan kapal untuk aku

tumpangi guna mendatangi orang itu, tetapi aku tidak

mendapatkannya. Maka, sungguh aku menitipkannya kepada-Mu."

Kemudian dia melemparkan kayu itu ke laut hingga terapung di

lautan. Sementara itu, dia tetap berusaha mendapatkan kapal untuk

ditumpangi menuju negerinya. Laki-laki yang memberi utang melihat

keluar, barangkali ada kapal yang datang membawa hartanya.

Ternyata dia menemukan kayu yang di dalamnya terdapat harta. Dia

mengambilnya sebagai kayu bakar untuk keluarganya. Ketika

membelahnya, dia mendapati ada harta dan selembar surat. Kemudian

orang yang berutang datang seraya membawa uang 1000 dinar dan

berkata, "Demi Allah! Aku senantiasa berusaha dengan sungguh-

sungguh mencari kapal agar dapat mendatangimu untuk menyerahkan

hartamu, tetapi aku tidak mendapatkannya sebelum kapal yang aku

tumpangi saat ini." Orang yang memberi utang berkata,

"sesungguhnya Allah telah menyampaikan apa yang engkau kirimkan

di dalam kayu. Maka, kembalilah dengan membawa 1000 dinar itu."

Keterangan Hadits:

(Bab pemberianiominan dalam hal piniaman dan utang-piutang

secara fisik maupun yang lainnya), Penyebutan "utang-piutang"

setelah o'pinjaman" merupakan gaya bahasa; menyebut kata yang

bersifat umum setelah kata yang bersifat khusus. Maksud 'Jaminan

selain fisik" adalah jaminan dalam bentuk harta.

f!, :ulr i.I'JtS', (Abu Az-Zinad berkata... dan seterusnya)' Ini

merupakan ringkasan kisah yang dinukil oleh Ath-Thahawi dari jalur

Abdurrahman bin Abi Az-Zinad: Bapakku telah menceritakan

kepadaku, Muhammad bin Amr Al Aslami telah menceritakan

kepadaku dari bapaknya bahwa Umar bin Khaththab mengutusnya
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untuk urusan sedekah. Tiba-tiba dia mendapati seorang laki-laki

sedang berkata kepada seorang wanita, "Sedekahkan harta

majikanmu!" Wanita itu berkata, "Dan engkau sedekahkan harta

anakmu." Hamzah bertanya perihal keduanya, maka dikabarkan

bahwa laki-laki itu adalah suami wanita tersebut, lalu dia berhubungan

intim dengan budak milik istrinya hingga melahirkan seorang anak

yang kemudian dimerdekakan oleh istrinya dan mewarisi harta dari

ibunya. Hamzah berkata, "sungguh kami akan merajammu." Para

penduduk di tempat itu berkata, "sesungguhnya urusannya diserahkan

kepada LJmar, lalu Umar mencambuknya sebanyak 100 kali dan tidak

menjatuhinya hukuman rajam." Hamzah mengambil para pemberi

jaminan atas laki-laki tersebut hingga datang kepada Umar dan

bertanya kepadanya, lalu Umar membenarkan mereka atas apa yang

mereka katakan. Hanya saja Umar tidak merajarlnya, karena dia tidak

mengetahui hukum perbuatan itu.

Dari kisah ini dapat diambil faidah tentang adanya syariat

pemberian jaminan secara fisik, sebab Hamzah bin Amr Al Aslami

adalah seorang sahabat. Dia telah melakukan hal itu dan tidak

diingkari oleh Umar, sementara sahabat yang hidup saat itu demikian

banyak. Adapun sikap Umar mencambuk laki-laki itu adalah sebagai

hukuman baginya. Demikian dikatakan oleh Ibnu At-Tin. Lalu dia

juga berkata, "Hal ini merupakan dukungan terhadap madzhab Imam

Malik yang membolehkan seorang imam menjatuhkan hukuman

melebihi hukuman yang telah ditetapkan." Namun, pernyataan ini

ditanggapi bahwa ia adalah perbuatan sahabat dan telah menyalahi

keterangan langsung dari Nabi SAW sehingga tidak dapat dijadikan

hujjah. Di samping itu, tidak ada penegasan bahwa Umar

mencambuknya sebagai hukuman ta'zir. Bahkan barangkali madzhab

Umar mengatakan bahwa pezina apabila telah menikah, dan

mengetahui hukum perbuatannya, maka dijatuhi hukuman rajam,

sedangkan bila tidak tahu, maka dijatuhi hukuman cambuk (dera).

r3i.a ;nft :'@r,a?yst e :# i lt y,i*t'\rt r;.'Jti')

||i* #t (Jarir dan Al Asy'ats berkata kepada Abdullah bin
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Mas'ud tentang orang-orang murtad, " Perintahkan mereka bertaubat

dan berilah mereka jaminan. Maka mereka bertaubat dan diberi
jaminan oleh keluarga mereka."). Jarir adalah Ibnu Abdullah Al Bajli,
sedangkan Al Asy'ats adalah Ibnu Qais Al Kindi. Riwayat ini juga

ringkasan dari kisah yang dinukil oleh Al Baihaqi dari jalur Abu
Ishaq, dari Haritsah bin Midhrab, dia berkata, "Aku shalat Subuh

bersama Abdullah bin Mas'ud. Setelah salam, seorang laki-laki berdiri
dan mengabarkan kepadanya bahwa dia sampai ke masjid Bani
Hanifah, lalu mendengar muadzin Abdullah bin An-Nawahah

bersyahadat bahwa Musailamah adalah utusan Allah. Abdullah
berkata, 'Datangkan kepadaku Ibnu An-Nawahah dan paru
pengikutnya'. Mereka kemudian didatangkan, lalu dia memerintahkan

Qurzhah bin Ka'ab untuk memenggal leher Ibnu An-Nawahah.

Kemudian dia meminta pendapat orang-orang mengenai hukuman
bagi kelompok itu. Adi bin Hatim menyarankan agar mereka dibunuh.
Jarir dan Al Asy'ats berdiri lalu berkata, 'Perintahkan mereka untuk
bertaubat dan mintalah jaminan dari keluarga mereka!' Maka, mereka

bertaubat dan diberi jaminan oleh keluarga masing-masing.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Qais bin Abi Hazim
bahwa jumlah kelompok tersebut sekitar 170 orang. Ibnu Al
Manayyar berkata, "Imam Bukhari menyimpulkan adanya pemberian
jaminan (kafalah) secara fisik dalam hal utang-piutang dari pemberian
jaminan secara fisik dalam hal hukuman. Pemberian jaminan dengan
jiwa diperbolehkan oleh mayoritas ulama, dan ulama yang

berpendapat demikian tidak berbeda mengenai apabila orang yang

diberi jaminan dalam hal hudud (hukuman) atau qishasft (hukuman

yang sama dengan jenis kejahatan yang dilakukan) menghilang atau

meninggal dunia, maka tidak ada hukuman atas pemberi jaminan,

berbeda apabila jaminan itu dalam bentuk utang-piutang.

Adapun perbedaan antara keduanya adalah bahwa apabila
pemberi jaminan melunasi utang orang yang dia beri jaminan dari

hartanya sendiri, maka dia berhak untuk meminta ganti rugi kepada

orang yang diberi jaminan.
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Catatan

Atsar ini dalam mayoritas riwayat disebutkan dengan lafazh t'i.6

(mereka bertaubat). Sementara dalam riwayat Al Ashili dan Al

Qabisi serta Abdus disebutkan dengan lafazh t\;ii lmereka enggan).

Menurut lyadh, ini adalah kekeliruan yang merusak makna.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa lafazh itu seharusnya

(mereka kembali), sehingga tidak merusak makna.

W- |€at 'Jttj y ;,C ii ori * ,F" ri1 
'3r1;

fJ,rlt

J',J

(Hammad berkata, "Apabila diberi jaminan dengan iiwa lalu

meninggal dunia, maka tidak ada sanlrsi apapun atasnyo." Sementara

Al Hakom berlrata, "Ia harus mengganti rugi."). Al Atsram

menyebutkan riwayat ini dengan sanad yang maushul dari jalur

Syu'bah, dari Hammad dan Al Hakam, dan demikian yang dikatakan

oleh mayoritas ulama. Sementara itu, dari Ibnu Al Qasim (sahabat

Imam Malik) disebutkan bahwa dalam hal ini harus dibedakan antara

utang yang telatr jatuh tempo dengan utang yang belum jatuh tempo.

Pemberi jaminan diharuskan melunasi utang yang telah jatuh tempo.

Adapun utang yang belum jatuh tempo dibedakan antara kondisi

dimana orang yang berutang akan datang pada waktu jatuh tempo,

dengan kondisi dia tidak akan datang saat jatuh tempo.

)t:;-) 
',iti 'ry-U 

Ert't_ €: ,p".'JL',P:;"t €. ,1y*,t;t 6
(bahwasanyo beliau menceritakon tentang seorang laki'laki dari bani

Israil yang memohon lcepada salah seorang bani Israil [lainnyaJ
untuk memberinya utang l00A dinar). Dalam riwayat Abu Salamah

dikatakan, ,#. ,hrJ, itfi tiy tttit tj|LJ- ;:'t 1511 ,f i >vr'oi
(Seorang loki-laki dari bani Israil biasa memberi utang kepada

orang-orang apabila orang yang akan berutang itu datang dengan

membqwa orang yang memberi jaminan). Saya tidak menemukan

keterangan tentang nama laki-laki yang dimaksud. Akan tetapi, saya

melihatnya dalam kitab Musnad Shohabah Alladzina Nazalu Mishr
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karya Muhammad bin Ar-Rabi' Al Jizi, dengan sanad yang di
dalamnya terdapat perawi yang majhul (tidak diketahui identitasnya)

dari Abdullah bin Amr bin Al Ash secara marfu', flrLsir dtir+ yo't'Ot

,;n\i'rthb:tt.i,r ,j6 ra,. Ji,;ir 4 i,:ut,ft dt .6;;-i)i €*i,'n j&t

'^:+i gic't:i' irii.plil! 6[ ,:'rw.e-W,'i, *v h"]r g4p
t;'i.t3 $i ,C!?t @esungguhnyo seorang laki-laki datang kepada An-

Nojasyi dan berkata kepadanya, "Berilah aku utang 1000 dinar
hingga waktu tertentu!" An-Najasyi berkata, "Siapakah yang
memberimu .jaminan?" Laki-laki itu berkata, "Allah." Maka
diberikan kepadanya 1000 dinar. Kemudian loki-laki itu membawa

harta tersebut dalam perjalanon untuk berdagang. Ketika mendekati
tempo pembayaran, maka dia hendak berangkat menemui orang yang
memberi utang, tetapi dia tertahan oleh angin. Maka, dia membuat

peti.). Lalu disebutkan hadits yang sama seperti hadits Abu Hurairah.

Dari riwayat itu dapat disimpulkan bahwa yang memberi utang
adalah Najasyi. Mungkin penisbatannya kepada bani Israil
dikarenakan dia mengikuti mereka, bukan berarti dia berasal dari

keturunan mereka.
.2,.u* ,'JG y !u, 6 iSs .Si<:u E.6 iSa 1o,org yong

hendok memberi utang berkata, " Datangkan kepadaku pemberi
jaminan!" Laki-laki yang hendak berutang berkota, "Cukuplah Allah
sebagai pemberi jaminan." Lalu dia berkata, "Komu benar. "). Dalam

riwayat Abu Salamah disebutkan, i; ,A' 0i'..., ,Ju (Oia berkata,

"Moha Suci Allah, benar!").
.1 .,4.:dJ! tliire (maka dia menyerahkan kepadanya), yakni

*"nr..uf*an 1000 dinar. Sementara dalam riwayat Abu Salamah

dikatakan, "Dia menghitung 600 dinar untuknya". Akan tetapi, versi

pertama lebih tepat, karena sesuai dengan hadits Abdullah bin Amr.
Namun, mungkin keduanya dipadukan dengan mengatakan adanya

perbedaan jumlah dan timbangan, bisa saja timbangannya 1000

sementara jumlahnya 600 atau sebaliknya.
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'eG F f, e e-* @a keluar berlayar rli lautan, lalu

menyelesaikan urusannya). Dalam riwayat Abu Salamah disebutkan,

"Laki-laki itu keluar di lautan dengan harta tersebut untuk berdagang,

maka Allah menakdirkan bahwa tempo pelunasan telah tiba,

sementara ombak bergelombang memisahkan antara keduanya. "

g;'*" * @ro tidak mendapatkan kapat)' Dalam riwayat Abu

Salamah ditambahkan, "di ,it -t'^:b JU J-fJ' J! ;ri' 'q't ti:
U |.*bi 6f: ,.*t (Di pagi hari, pemilit harto Urrongkot ke tepi

pantai mencari informasi tentong orang yang berutang seroya

berkata, "Ya Allah, gantiloh untukku! Sesungguhnya aku memberikan

untuk-Mu.").

+b Ji , ei3*i (dan selembar kertas darinya untuk

sahabatnya). Dalam riwayat Abu Salamah disebutk an, :S& 4 +:S s

,r. ,F i qir uF: it Ao '.5,, ji ,?ri il yu 'e geriau menutis

surat kepadanya yang isinya, " Dari fulan kepada fulan. Sesungguhya

aku menyerahkan hartamu kepada wakilku yang teloh menjadi wakil

bagiku. ").

'Jf,Jr ,.t 6;.5 ili ,W *\ tlitii (Dia mengambilnya untuk

keluarganya sebagai koyu baksr, ketika membelahnya dia

mendapatkan harta). Dalam riwayat Abu Salamah disebutkan, t:-o:J

rrlsii ,lui *i Sl$r;.Ar'liir-ot{ t;S yb'* Ju;,lti, i,i
J't') ar;t ,i7;2Jt1 * ?tfitr o'ia| 

'jijiii 
oi6 (Pemitik harta

berangkat di pagi hsri untuk mencari informasi tentang temannya

[yang berutangJ sebagaimana yang biosa dia lakukan, lalu dia

menemukan kayu dan membowanya kembali kepada keluarganya. Dia

berkata, "Nyalaknnlah opi dengan kayu ini." Lalu mereka

membelahnya, dan uang dinar berceceran dari kayu itu serta ado

sepucuk surot. Dia membaca surat itu dan mengerti.).
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berutang datang dengan membawa 1000 dinar). Dalam riwayat Abu
Salamah disebutkan, ,rtb ri do lrxj ri 

' 

jfii Jcjr L,frsl;!).5'*; ?f i
uc ra Ui $b ,# ) jl,ltis .t;t uv ii :J$i ,i$t (Kemudian dia

datang setelah itu, lalu pemilik harta mendatanginya dan berkata,
"Wahai fulan, hartaku telah lamo oku tunggu!" Orang yang berutang
berkata, "Adapun hartamu telah aku serahkan kepada wakilku;
sedangknn engknu, inilah hartamu. "). Sementara dalam hadits

Abdullah bin Amr disebutkan bahwasanya dia berkata kepadanya, o'rjr

ii,r c;'rf U ,,Sut i:;:tt ,'db 6 G,oU ,r- +({ti f :ur6lr 'JGi 
,'ehi

'Ab ('Ini uangmu yang 1000 dinar." Najasyi berkota, "Aku tidak

akan menerimanya hingga engkau memberitahuku apa yang engkau
lakukan. " Dia memberitahukan kepodanya, lalu Najasyi berkata,
" Allah te lah menunaiknnnya untulvnu. ").

t3,;,r, ,t,u-i)t l\u, O';AA 6i, kembali dengan membawa 1000

dinar). Dalam hadits Abdullah bin Amr disebutkan, '6 ,1,{b il,' o3i ii
'aili |!tt i't:ii ,i!6r C Liili riu. 1,lual, tetah menunaikonnya

untulonu, telah sampai kepada komi 1000 dinar dalam peti, maka
tahanlah untukmu 1000 dinar itu). Abtr Salamah menambahkan di
bagian akhirnya, k*t * iut * lt {;r + ir;uJ ,a;-; ;.1 SG

,,f 6ifi ,riil') rljtj @bu Hurairoh berkata, "sungguh aku telah

melihat di antaro kami banyak terjadi perdebatan dan diskusi di sisi
Rasulullah SAW tentang siapa di antara keduanya yang lebih jujur.").

Pelaiaran yans dapat diambil

l. Menetapkan batas waktu
menepatinya.

2. Mengambil pelajaran dari

mereka.

dalam utang-piutang dan kewajiban

kejadian pada bani Israil dan selain
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J.

4.

Bolehnya berdagang mengarungi dan menyeberangi lautan.

Penulis memulai dengan menyebut dirinya sendiri, meminta

dihadirkan saksi dan orang yang memberi jaminan ketika

melakukan transaksi utang-piutang.

5. Keutamaan tawakal kepada Allah; dan barangsiapa bertawakal,

maka Allah bertanggung jawab untuk menolong dan

membantunya.

Penjelasan tentang hukum mengambil apa yang dihempaskan

oleh air laut akan diterangkan pada pembahasan tentang barang

temuan. Penetapan dalil dari hadits ini terhadap masalah pemberian

jaminan (kafalah) dapat dilihat dari perbuatan Nabi SAW yang

menceritakan kejadian itu serta persetujuan beliau, karena beliau

menyebutkannya untuk diteladani.

2. Firman Allah, "Don Orang-orang yang Kamu Bersumpah Setia

kepoda Mereka, maka Berikan kepoda Mereka Bogiannya"

&l,9, ;rj :Ju e;:i W',Pi1 rlZ ?nt q, fe lt *
,,6lt ,r; -,e-;Jlir;i $ a\o+lt ok 'i'i (;Cu,ii ",so

2292. Dari Thalhah bin Musharrif, dari Said bin Jubair, dari

Ibnu Abbas RA, "'Dan bagi masing-masing, Kami telah jadiknn wali-

walinya', dia berkata: (yakni) atrli waris. 'Dan orang-orang yong
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kamu bersumpah setia kepada mereka', dia berkata: kaum Muhajirin
ketika datang kepada Nabi SAW di Madinah, maka kaum Muhajirin
mewarisi kaum Anshar selain kaum kerabatnya, karena ikatan

persaudaraan yang ditetapkan oleh Nabi SAW di antara mereka.

Ketika turun ayat 'dan masing-masing kami telah jadikan wali-

walinya' , maka ketetapan tersebut dihapus (mansukh). Kemudian dia

berkata, 'Dan orang-orang yang kamu bersumpah setia kepada

mereka', kecuali pertolongan, santunan dan nasihat 
-harta 

waris

telah hilang- serta berwasiat kepadanya."

.-a .cz tc .c4. .lcz .^1,

,;ti O)e vq j,,>)l J.e qle
' 

o6,. c c. .az/.e)t,J.b US7'

2293. Dari Humaid, dari Anas RA, dia berkata, "Abdurrahman

bin Auf datang kepada kami, maka Rasulullah SAW mengikat

persaudaraan antara dia dengan Sa'ad bin Rabi'."

e'* i i\'JiG:G$:';;t"fi; ;,:r,;\6L
ep>&)r g.+ I ,i6 *i y\t ,*'"otr oi'au;i -:; hr

q/t q. rti\tr, ,-*,3; rLt iP\t ,* Ut ,;se s :Jw

2294. Ismail bin Zakaria telah menceritakan kepada kami,

Ashim telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku berkata

kepada Anas bin Malik RA, "Apakah telah sampai kepadamu bahwa

Nabi SAW bersabda, 'Tidak ada perjanjian dalam Islam?"' Dia
berkata, "Nabi SAW telah membuat perjanjian antara kaum Quraisy
dan golongan Anshar di rumahku."

?: ,'Jv & ?nr ue, it '*
4.'&',qE h' ,b at J';',-.\- J.- (J
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Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Abbas yang akan

disebutkan dalam tafsir surah An-Nisaa' dengan sanad dan matan

yang sama sekaligus penjelasannya. Adapun maksud penyebutannya

di tempat ini adalah sebagai isyarat bahwa pemberi jaminan

bertanggung jawab atas harta tanpa imbalan dan dilakukan secara suka

rela. Maka, ini menjadi suatu keharusan sebagaimana mendapatkan

warisan karena perjanjian setia secara suka rela.

Abu Daud meriwayatkan dari jalur Yazid An-Nahwi, dari

Ikrimah sehubungan dengan ayat ini, "Biasanya seseorang mengikat

perjanjian persudaraan dengan orang lain, padahal tidak ada hubungan

nasab (keturunan) antara keduanya. Keduanya saling mewarisi. Lalu

hal ini dihapus (mansukh) oleh firman Allah, j'ri'&;; p\li j1?t

i, yY e f, (Dan orang-orang yang memiliki hubungan rahim

[keturunanJ sebagian merekn lebih berhak atas sebagian yang lain
dalam Kitabullah).

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas, 1* o;:rli
yr)t * t;r'r:'f I 1",-/t *,y eI *3 io i' (Sesunsguhnya

Nabi SAW mempersaudarakon antara Abdurrahman bin Auf dengttn

Sa'ad bin Rabi).Ini adalah ringkasan hadits yang panjang, yang telah

dikemukakan pada pembahasan tentang jual-beli. Maksudnya adalah

menetapkan adanya perjanjian persaudaraan dalam Islam. Setelah itu,

dia jrga menyebutkan hadits Anas yang menetapkan adanya

perj anj ian persaudaraan dalam Islam.

tp>tltt e'+ (Aku berknta kepada Anas bin Malik, "Apakah relah

sampai kepadaku bahwa Nabi SAW bersabda, 'Tidak ada perjanjian
dalam Islam' ."). Maksudnya, mereka tidak melakukan perjanjian atas

sesuatu sebagaimana yang biasa mereka lakukan pada masa jahiliyah,

seperti yang akan saya sebutkan. Seakan-akan Ashim hendak

mengisyaratkan kepada riwayat yang dikutip oleh Sa'ad bin Ibrahim
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bin Abdurrahman bin Auf dari bapaknya, dari Jubair bin Muth'im,
dari Nabi sAw, ea\i_ I *utt e. og ,L d::.pLI' e + 1

;t ,l f)t,li 
*Tidak oda perjanjion dalam Islam; dan perjanjian apa

saja yang ada pada masa jahiliyah, maka tidaklah ditambahkan Islam
selain semakin dipererat." (HR. Muslim).

Hadits ini memiliki sejumlah jalur periwayatan, di antaranya:
Pertama, dari Ummu Salamah sama seperti itu, seperti diriwayatkan
oleh Umar bin Syabah di dalam pembahasan tentang Makkah dari
bapaknya. Kedua, dari Amr bin Syu'aib dari kakeknya, dia berkata,
"Rasulullah SAW berkhutbah di atas tangga Ka'bah seraya bersabda,
'\|/ahai sekalian manusia'." Hadits ini disebutkan seperti di atas.

Riwayat ini dinukil pula oleh Umar bin Syabah. Ketiga, dari Qais bin
Ashim bahwasanya dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang
perjanjian, maka beliau bersabda, "Tidak ada perjanjian dalam Islam,
akan tetapi berpeganglah dengan perjanjian pada masa jahiliyah.,,
Riwayat ini dinukil oleh Imam Ahmad serta Umar bin Syabah.
Keempat, dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW, "Apa-apa berupa sumpah
pada masa jahiliyah tidaklah ditqmbahkan dalam Islam kecuali
semakin diperkokoh". Riwayat ini dinukil oleh Umar bin Syabah dan
Ahmad serta dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban. Kelima, dari
riwayat mursal Adi bin Tsabit, dia berkata, "Aus bermaksud mengikat
perjanjian dengan Salman, maka Rasulullah SAW bersabda...', Ini
sama seperti hadits Qais bin Ashim. Riwayat ini dinukil oleh Umar
bin Syabah. Keenam, dari riwayat mursal Asy-Sya'bi dari Nabi
SAW, *Tidak ada perjanjian dalam Islam, dan perjanjian pada masa
jahiliyah tetap kokoh."

Umar bin Syabah menyebutkan bahwa perjanjian pertama yang

terjadi di Makkah adalah perjanjian Al Ahabisy, dimana seorang
wanita dari bani Makhzum mengadu kepada seorang laki-laki dari
bani Al Harits bin Abdi Manaf bin Kinanah tentang kekuasaan bani
Bakar bin Abdi Manaf bin Kinanah atas mereka. Maka dia
mendatangi kaumnya dan berkata kepada mereka, "Telah terhina
kaum Quraisy oleh Bani Bakar, maka tolonglah saudara-saudara
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kalian." Mereka berangkat menuju bani Mushthaliq dari Khuza'ah.

Kedatangan mereka didengar oleh bani Al Haun bin Khuzaimah bin

Mudrikah, maka mereka berkumpul di kaki gunung Habsy (yakni

gunung di bagian bawah kota Makkah). Mereka pun mengikat

perjanjian, "Sesungguhnya kita adalah satu kesatuan melawan orang-

orang di luar kita selama gunung Habsy masih kokoh di tempatnya".

Maka, inilah landasan lahirnya Al Ahabisy.

Dalam riwayat Umar bin Syabah dari mursal Urwah bin Az-
Zubair juga sama seperti tadi. Kemudian masuk kepada mereka suku

Al Qarah. Abdul Aziz bin Umar berkata, "Hanya saja dinamakan Al
Ahabisy karena mereka mengikat perjanjian di gunung Al Habsy."

Kemudian disebutkan beserta sanad-nya dari Aisyah bahwa gunung

itu terletak sekitar 10 mil dari Makkah. Dari jalur Hammad dikatakan

bahwa mereka dinamakan demikian karena melakukan tahabbusy

(berkumpul). Umar bin Syabah berkata, "Kemudian mereka mengikat

perjanjian dengan suku Quraisy, Tsaqif dan Daus. Hal itu dikarenakan

suku Quraisy menginginkan daerah Wajj yang terletak di Tha'if,
dimana di tempat tersebut terdapat pepohonan dan tanam-tanaman.

Suku Tsaqif merasa gentar mendengar keinginan itu, maka mereka

segera mengikat perjanjian dengan suku Quraisy, lalu memasukkan

bani Daus ke dalam perjanjian itu yang merupakan tetangga dan

saridara mereka. Kemudian mereka mengikat perjanjian dengan Al
Muthayyibin dan Azd;'

Telah disebutkan dengan sanad-nya dari jalur Abu Salamah,

dari Nabi sAw, d.b?tkibl'*i u': ,ffit * lt * ,t oV 6

Pt |b (Aku tidak pernah turut hadir dalant suatu perjanjian kecuali

perjanjian Al Muthayyibin. Aku tidak ingin melanggar perjanjian itu
meski diberikan kepodaku harta yong sangat baik).

Riwayat mursal Thalhah bin Auf juga sama seperti itu, dengan

ditambahkan, *\ l$)i d. ,.flt y) *i "je lSeandainya aku

dipanggil untulcnya pado maso Islant, niscaya aku akan

memenuhinya). Dari hadits Abdurrahman bin Auf, dari Nabi SAW,
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* ,Ji /'1p,J. Lf +i o ,S' q'F e y iw sr:, oW
(Aku menyalrsikon -saat aku masih kecil- perjanjian bersama
poman-pamanku dari Al Muthayyibin. Aku tidak ingin diberikan harta
terbaik apabila aku harus melanggar perjanjian itu).

Dia berkata, "Dan perjanjian Al Fudhul, dimana Fadhl, Fadhalah
dan Mufadhal mengikat perjanjian. Ketika terjadi perjanjian Al
Muthayyibin antara Hasyim, Al Muthallib, Asad dan Zuhah, mereka
berkata 'Perjanjian sama seperti perjanjian Al Fudhul'. Adapun isi
perjanjian mereka adalah tidak memberi pertolongan kepada orang
zhalim yang terzhalimi di Makkah. Disebutkan mengenai sebab
perjanjian itu berbagai hal yang berbeda-beda, yang secara ringkasnya
adalah; orang-orang yang datang ke Makkah dari negeri lain
terkadang dizhalimi oleh penduduk Makkah, lalu orang itu mengadu
kepada pemimpin kabilah, tetapi tidak membawa hasil. Akhirnya,
berkumpul beberapa orang yang tidak suka terhadap perbuatan
sewenang-wenang hingga akhirnya mereka membuat satu perjanjian.
Lalu Islam datang, sementara mereka berada di atas perjanjian ini.

Pada bagian awal pembahasan tentang keutamaan kaum Anshar
akan disebutkan perjanjian yang terjadi dalam Islam.

&t y il, * Ct ,;sv s lqaur sAW telah mengikat

perjanjian). Ath-Thabari berkata, "Apa yang dijadikan dalil oleh Anas
untuk menetapkan adanya perjanjian dalam Islam tidaklah menafikan
hadits Jubair bin Muth'im yang menafikan adanya perjanjian dalam
Islam, sebab persaudaraan yang dimaksud terjadi di awal masa hijrah
dimana mereka saling mewarisi dengan sebab persaudaraan itu.
Setelah itu, dihapuskan ketentuan saling mewarisi dan tersisa apayang
tidak dinyatakan batil oleh Al Qur'an, yaitu tolong-menolong dalam
kebenaran dan mencegah kezhaliman orang yang zhalim, seperti
dikatakan oleh Ibnu Abbas, 'Kecuali pertolongan, nasihat dan
penyantunan serta berwasiat untuknya. Adapun ketentuan saling
mewarisi telah hilang'."
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, dari sini dapat diketahui alasan

penyebutan kedua hadits Anas dan hadits lbnu Abbas.

Al Khaththabi berkata, "Ibnu Uyainah berkata, 'Maksud lafazh,

6 .,AV (mengikat perjanjian di antaro mereka), adalah

mempersaudarakan mereka'. Maksud 'perjanjian' pada masa jahiliyah

adalah 'persaudaraan' itu sendiri dalam Islam. Akan tetapi, ia dalam

Islam berlaku atas dasar hukum-hukum agama serta batasan-

batasannya. Sedangkan 'perjanjian' pada masa jahiliyah didasarkan

pada ketentuan-ketentuan yang berlaku di antara mereka, serta hasil

pemikiran mereka. Oleh karena itu, apa yang bertentangan dengan

hukum Islam telah dibatalkan dan yang tidak bertentangan ditetapkan

sebagaimana adanya."

Para sahabat berbeda pendapat tentang batasan yang

membedakan antara perjanjian pada masa jahiliyah dan Islam. Ibnu

Abbas berkata, "Apa yang terjadi sebelum turunnya ayat itu
digolongkan sebagai perjanjian jahiliyah, sedangkan apa yang terjadi
se sudahnya digolongkan sebagai perj anj ian Islam. "

Sementara dari Ali dikatakan, "Apa yang terjadi sebelum

turunnya ayat 'li ilaafi Quraisy' (karena kebiasaan orang-orang

Quraisy) digolongkan sebagai perjanjian jahiliyah". Lalu dari Utsman

dikatakan, "Semua perjanjian yang terjadi sebelum hijrah digolongkan
sebagai perjanjian jahiliyah, dan yang terjadi sesudahnya digolongkan
sebagai perj anj ian Islam. "

Dari Umar dikatakan, "Semua perjanjian sebelum perjanjian

Hudaibiyah itu diakui, sedangkan perjanjian sesudahnya dianggap

batal."

Semua perkataan itu diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari

Abu Ghassan Muhammad bin Yahya. Saya kira perkataan Umar
adalah yang terkuat. Mungkin pula dipadukan bahwa apa yang

disebutkan pada riwayat selainnya adalah untuk mengukuhkan
perjanjian jahiliyah, sedangkan keterangan dalam hadits Umar
menunjukkan dihapusnya hal itu.
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3. Barangsiapa Memberi Jaminan Atas Utang Mayit, maka Tidak
Ada Hak Baginya untuk Mencabut Kembali. Demikian Pendapat

Al Hasan

i'r g, Lf'\i r aa- f '3 o-ri i ri" ,f fG l rrL
',1^ ilw rAL'dA l*, i.i *', *\t ,G Ctoi A

*b iJu" cri :tnre,f'"i {' ;; v ,rj6 eit q *
A', "* ,i;a fl iG "r+v tt ,'-ib ,Ju '€ ,,1G ,;t' ,

{' ;; ,!,'i-, t
2295. Abu Ashim telah menceritakan kepada kami dari yazid

bin Abu Ubaid, dari Salamah bin Al Akwa' RA, ,.Sesungguhnya

didatangkan kepada Nabi SAW satu jenazah untuk beliau shalat, maka
beliau bertanya, 'Apakoh dia memiliki utang?' Mereka menjawab,
'Tidak'. Lalu beliau menshalatinya. Kemudian didatangkan satu
jenazah yang lain dan beliau bertanya, 'Apakah dia memiliki utang?,
Mereka menjawab, 'Ya'. Beliau bersabda, 'shalatilah sahabat
kalian!' Abu Qatadah berkata, 'Utangnya menjadi tanggunganku,
wahai Rasulullah!' Maka, beliau menshalatinya."

"}tic ,JG'& \t nr l' 1" ,r /.e 
"* ,p i y *

uk', $k'a*Li i';;:liJ"t o'i'; ,*)'*\t *
i* *,"r, * \t * Ut'*i e- *Ht J,;'4 *

^t+; hr ;* Ct'rb ;i os ; ,u;6 k t ;i ;1.1r Sc.,
'JC *'t gtiit ,k 4tLt|ai ^X1u 

,c,i,tr; U.t'rii: *3
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:JUJ 4jt F,.
,aa

-h,-rt-6j:&i ci-i tl;{'1 lS ,;.
.o

r'ct.
. L{i,ti,

c.€tty P

2296. Dari Muhammad bin Ali dari Jabir bin Abdullah RA, dia

berkata, "Nabi SAW bersabda, 'Seandainya telah datang harta dari
Bahrain niscaya aku memberikan kepadamu sekian dan sekian' . Harta

dari Bahrain tidak datang melainkan setelah Nabi SAW wafat. Ketika

harta dari Bahrain datang Abu Bakar memerintahkan untuk

diumumkan; barangsiapa yang memiliki hak atas Nabi SAW baik

berupa janji maupun utang maka hendaklah dia mendatangi kami'.
Aku mendatanginya dan berkata, 'Sesungguhnya Nabi SAW bersabda

kepadaku bahwa aku mendapatkan sekian dan sekian'. Beliau meraup

untukku satu raupan. Aku menghitungnya dan ternyata berjumlah lima
ratus. Beliau berkata, 'Ambil lagi dua kali sepertinyo'."

Keterangan Hadits:

(Bab borangsiapo memberi jaminan atas utang mayit, maka

tidak ado hak baginya untuk mencabut kembali. Demikian pendapat
Al Hasan). Kalimat "Tidak ada hak baginya untuk kembali" memiliki
dua kemungkinan. Pertama, dia tidak berhak mengundurkan diri
untuk memberi jaminan, bahkan hal ini telah menjadi kewajiban serta

tanggungannya. Kedua, dia tidak berhak untuk menuntut ganti rugi
dari harta peninggalan mayit senilai jumlah utang yang berada dalam

tanggungannya. Makna pertama lebih tepat dengan apa yang

dimaksud oleh Imam Bukhari.

Kemudian disebutkan hadits Salamah bin Akwa' yang telah

disebutkan sebelum dua bab. Sisi penetapan dalil dari hadits itu
adalah; apabila Abu Qatadah boleh mencabut kembali jaminannya,

niscaya Nabi SAW tidak akan menshalati jenazah tersebut sebelum

Abu Qatadah melunasi utangnya, sebab bisa saja Abu Qatadah
mengundurkan diri, sehingga Nabi SAW menshalati jenazah yang
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masih memiliki utang. Dari sini diketahui bahwa dia tidak berhak

menarik kembali jaminan yang telah diberikannya.

Catatan

Pada jalur-jalur periwayatan ini hanya disebutkan dua dari tiga
jenazah yang ada, dan pada jalur periwayatan terdahulu disebutkan

secara lengkap. Sementara Al Ismaili menyebutkannya dengan

lengkap di tempat ini, dan menyebutkan dalam kisahnya bahwa Nabi

SAW bersabda, "Bagimu tiga rauparz." Seakan-akan disebutkannya

hal itu karena dia termasuk ahli shuffah, sehingga tidak tertarik untuk

menyimpan apapun. Hal ini dijadikan dalil tentang bolehnya memberi
jaminan atas utang yang menjadi tanggungan mayit, sementara dia

tidak meninggalkan harta untuk melunasinya. Ini adalah pendapat

mayoritas ulama yang menyelisihi perkataan Abu Hanifah. Namun,

Ath-Thahawi mendukung pendapat jumhur ulama.

i--i, ,.lr; "E i 7 lsrandainya harta dari Bahrain telah

datang). Ini adalah harta upeti, seperti akan dijelaskan pada

pembahasan tentang peperangan. Saat itu petugas yang diangkat oleh

Nabi SAW di Bahrain adalah Al Alla' bin Al Hadhrami, seperti akan

disebutkan pada bab "Menepati Janji" dalam pembahasan tentang

kesaksian ketika menjelaskan hadits Jabir ini.

lk3 lk 'Oibbi S lrtu telah memberikan kepadamu sekian

dan sekian). Pada jalur periwayatan yang terdapat dalam pembahasan

tentang kesaksian disebutkan, :r7 Ll'l ;-5"'t^'.+ lki "J"3jl1 lk
(sekian, sekian dan sekian. Lalu beliau membuka tangannya sebanyak

tiga kali). Dari sini tampak korelasi pernyataan pada bagian akhir

hadits di atas, "Aku menghitungnya dan ternyata berjumlah lima
ratus. Beliau berknta, 'Ambil dua kali sepertinya'."

Dari lafazh, 'zb 
,) ,p (beliau meraup untukht satu raupan)

diketahui penafsiran kalimat, uklil (ambillah seperti fni). Seakan-
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akan beliau mengisyaratkan dengan kedua tangannya sekaligus. Hal

ini akan disebutkan lebih rinci dalam pembahasan tentang bagian ll5
harta rampasan.

Letak kesesuaiannya dengan judul bab adalah, bahwa Abu

Bakar ketika menempati posisi Nabi SAW, dia menanggung semua

tanggungan Nabi SAW; baik yang wajib maupun yang sunah. Ketika

dia sangat komitmen dengan hal itu, maka dia harus menunaikan

semua hak yang ada pada Nabi; baik berupa utang maupun janji. Nabi

SAW adalah orang yang senang menepati janji, maka Abu Bakar pun

melaksanakannya.

Berdasarkan hadits ini, maka sebagian ulama madzhab Syaf i
menggolongkan kewajiban menepati janji di antara kekhususan Nabi

SAW. Akan tetapi konteks hadits ini tidak menunjukkan demikian,

termasuk kekhususan Nabi, dan tidak pula menunjukkan suatu

kewajiban.

Pada hadits ini terdapat keterangan untuk menerima khabar

ahad berdasarkan perbuatan sahabat, meski hal itu mendatangkan

manfaat bagi dirinya, sebab Abu Bakar tidak meminta Jabir untuk

mendatangkan saksi atas kebenaran perkataannya. Ada pula

kemungkinan Abu Bakar mengetahuinya sehingga dia memutuskan

berdasarkan pengetahuannya. Dengan demikian, ini dapat dijadikan

dalil tentang bolehnya seorang hakim melakukan seperti itu.

4. Perlindungan Abu Bakar atas Janji dan Akad Nabi SAW

G?G:./ki i.t'Jv ,p'* l:$t cL F: ; A 6L
,.4 I

'J7', 
^}L itt , b i Jr .'ii tab \t'n, akG ,:i ,rSr ; {;rL

I J _u (J V.. CJr

,C.w i ',5o, .dbt )qi ril !f A 'U';f 'Ei 'l 
'Uu

;ti ;)r ; i:r'-b 6.?i i,ss "|s{!Jt * ei" "r l' '* d'e
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,a'.,tr gc-:"-ci,l yl U'U;f |ryi'l 'Uu 
q:; i' ,1, -^:s_e

'i* *, *\''*:'i;; *q'yYt;i*'; n,

Etfa k t t? ;;,A/t ;Et r* *tit :6t
:Jw alat 117 ej u;lnr ';t e lry' 

'!'; i ,it ,-r a*Jl

eqi'oi ";rl eu o;'i ,*"i ,k ,f lw r,* ti t" 4; ;i
dy L'P Y', LX o 'r* ,:l :'*;!nt i;',sG .;;'*C ,rr\i
I c tz . o3 , ' '-c ; -'urj ,;i}lt e*:,;<ir "W', ,f')t l*r': ,i'llJ,Sr ';J
;i ;*;; ,!:\re;r*G q'r, 1* u'*, ,l6Jt t'_t; ,p
3\,ia i* e.:; :k :';i ue uw f o_,i'{'e} :!,
,i'1,iit L-," .L, u'_r/t uX t', y LX \ fJ t;i

{y;t*:.ri e f"r{;J.Ar qlr,SAr 1,*=jt ,ili ,h-)
ui'1 ,a*!tst jr\ tr)ts3 ,f ti t;I) :It q.t ,tf Li:i -l;;G
'l': ,d) A;i" \, its c 'rA,'Jr-!, ,,_)ti €, ';i |t;$ k
:Xt;iu.i 'ju . vLr.) vci',4"'rl w i t:p ,*;fu.
't': 1ll,Jur:ry \1 olti: g i, ili f,; t'6"bt ,f g)
,;i.j ,o;tl> :|rty ,7v f *rl t:i i .:)t f *i;ir.ar
i3(;.ij "{lti*. io :-:c4 ,,sl';)r t:}:i 4+ J;. oK

t et ry\;k'*', f it or-.'r,l\orWj o.#.

ilt jt,-b'r2u ,q4t , ,ii .:r;i u,i'1iG ,,:t')t l;;
€ ir ',i;"oi ,p f t:.i e;i tk q ,'i tj-'r+*. i^a a*1t
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,;irrar, ;>,"sr #?, gt :gru^*, *Su U; ;:e 'iy: ,,.1;
o.i 1,, .o.o{i,.io a l' - :-./-o-o.ir .J.L 

'4" Ji -;l ,-rp ccti ,Lrt1;'1 ur6.l 
":;, 

Jl t* $')

q\3;1ui'oi; 
^: ,p f rt_;i'o{: ,'}i'o;tt> e.fr'*-

Ur; .or*)' f oro ,7 til; ;!:f'oi u; ty ;&:
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2297. Yahya bin Bukair menceritakan kepada kami, Al-Laits
telah menceritakan kepada kami dari Uqail, Ibnu Syihab berkata:
Urwah bin Az-Zabair telah mengabarkan kepadaku bahwa Aisyah RA
(istri Nabi sAw) berkata, "Aku belum memahami kedua orang tuaku
melainkan keduanya telah menganut agama ini." Abu Shalih berkata:
Abdullah telah menceritakan kepadaku dari Yunus, dali Az-Zuhri, dia
berkata: Urwah bin Az-zttbair telah mengabarkan kepadaku bahwa
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Aisyah RA berkata, "Aku sama sekali belum memahami kedua orang
tuaku melainkan keduanya telah memeluk agama ini, dan tidak berlalu
suatu hari melainkan Rasulullah sAW datang kepada kami hari itu
pada pagi dan sore hari. Ketika kaum muslimin mendapat ujian, maka
Abu Bakar keluar melakukan hijrah ke Habasyah hingga ketika
sampai di Barkal Ghimad, ia bertemu Ibnu Daghinah, pemimpin suku
Al Qarah. Dia bertanya, 'Mau ke mana engkau, wahai Abu Bakar?,
Abu Bakar menjawab, 'Aku telah dikeluarkan (diusir) oleh kaumku,
maka aku ingin berjalan di muka bumi dan menyembah ruhanku.'
Ibnu Daghinah berkata, 'sesungguhnya orang sepertimu tidak (boleh)
keluar dan dikeluarkan. Sesungguhnya engkau mengusahakan yang
tidak ada, mempererat hubungan kekeluargaan, memikul beban,
memuliakan tamu dan membantu sisi-sisi kebenaran. Aku akan
menjadi pelindungmu. Kembalilah dan sembah Tuhanmu di
negerimu'. Ibnu Daghinah berangkat kembali bersama Abu Bakar,
lalu berkeliling di antara pembesar euraisy seraya berkata kepada
mereka, 'Sesungguhnya Abu Bakar tidak (boleh) keluar, orang
sepertinya dan tidak dikeluarkan. Apakah kalian akan mengeluarkan
seorang laki-laki yang mengusahakan yang tidak ada, mempererat
hubungan kekeluargaan, memikul beban, memuliakan tamu dan
membantu sisi-sisi kebenaran?' Kaum euraisy mengakui
perlindungan ibnu Daghinah, dan mereka memberi jaminan keamanan
kepada Abu Bakar. Mereka berkata kepada Ibnu Daghinah,
'Perintahkan Abu Bakar agar menyembah Tuhannya di rumahnya.
Silakan shalat serta membaca apa yang dikehendakinya dan jangan
mengganggu kami dengan hal itu, jangan pula melakukannya secara
terang-terangan. Sesungguhnya kami khawatir ia dapat menimbulkan
fitnah pada anak-anak dan wanita-wanita kami'. Semua itu dikatakan
oleh Ibnu Daghinah kepada Abu Bakar. Mulailah Abu Bakar
menyembah Tuhannya di rumahnya dan tidak melakukan shalat dan
membaca (Al Qur'an) secara terang-terangan selain di rumahnya.
Kemudian Abu Bakar mendapat ide, maka ia pun membangun masjid
di halaman rumahnya seraya menampakkannya. Ia shalat dan
membaca Al Qur'an di dalamnya. Maka, para wanita kaum musyrikin
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serta anak-anak mereka berkerumun di tempat itu dan merasa takjub

serta melihat kepada Abu Bakar. Sementara Abu Bakar adalah

seorang yang mudah menangis. Dia tidak mampu menahan air

matanya ketika membaca Al Qur'an. Hal ini membuat panik para

pembesar Quraisy dari kalangan kaum musyrikin. Mereka mengirim

utusan kepada Ibnu Daghinah, maka dia datang dan mereka berkata

kepadanya, 'Sesungguhnya kami telah menerima perlindungan atas

Abu Bakar dengan syarat dia menyembah Tuhannya di rumahnya.

Namun, dia telah melanggar syarat itu, dimana dia telah membangun

masjid di halaman rumahnya. Dia juga menampakkan shalat dan

bacaan Al Qur'an. Kami khawatir anak-anak dan wanita-wanita kami

akan terfitnah. Untuk itu, datangilah dia! Apabila dia ingin

menyembah Tuhannya di rumahnya, maka dia (boleh) melakukannya.

Namun, apabila dia enggan dan tetap bersikeras melakukan perbuatan

itu dengan terang-terangan, maka mintalah kepadanya untuk
mengembalikan perlindunganmu. Sesungguhnya kami tidak ingin
melanggar perlindungarunu, sementara kami tidak mengakui apabila

dilakukan dengan terang-terangan'."

Aisyah berkata, "Ibnu Daghinah mendatangi Abu Bakar dan

berkata, 'Engkau telah mengetahui apa yang menjadi persyaratanku

untukmu. Untuk itu, pilihlah antara tetap pada ketentuan itu atau

engkau mengembalikan kepadaku perlindunganku. Sesungguhnya aku

tidak ingin didengar oleh bangsa Arab bahwa perlindungan yang telah

aku berikan atas seorang laki-laki telah dilanggar'. Abu Bakar berkata,

'Sesungguhnya aku mengembalikan kepadamu perlindunganmu dan

aku ridha dengan perlindungan Allah'. Saat itu Rasulullah SAW

berada di Makkah. Lalu beliau bersabda, 'Telah diperlihatkan

kepodaku negeri hijrah kalian, aku melihat suatu tanah subur yang

banyak ditumbuhi kurma di antaro dua bebatuan', yakni dua tempat

yang banyak terdapat batu-batu hitam'. Maka, berangkatlah orang-

orang yang ingin hijrah ke arah Madinah ketika Rasulullah SAW

menceritakan hal itu, lalu kembali ke Madinah sebagian sahabat yang

tadinya hijrah ke Habasyah. Abu Bakar bersiap-siap untuk hijrah,

tetapi Rasulullah SAW bersabda kepadanya, 'Jangan tergesa-gesa!
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Sesungguhnya aku berharap diizinknn kepadaku' . Abu Bakar berkata,
'Apakah kita mengharapkan hal itu demi bapakku'. Beliau menjawab,
'Ya'. Abu Bakar menahan dirinya untuk Rasulullah SAW agar
menemaninya. Beliau memberi makan dua unta yang ada padanya

dengan daun samur selama 4 bulan."

Keteransan Hadits:
'at.i 

d*+6 (moka Urwah mengabarkan kepadaku). Dalam

kalimat ini terdapat lafazh yang tidak disebutkan secara redaksional,
dimana kalimat itu seharusnya; telah dikabarkan kepadaku oleh fulan
seperti ini, dan dikabarkan kefadaku oleh Urwah seperti ini.

Maksud penyebutan hadits ini pada bab di atas adalah untuk
menjelaskan keridhaan Abu Bakar atas perlindungan Ibnu Daghinah,
serta persetujuan Nabi SAW terhadapnya. Adapun hubungannya
dengan masalah pemberian jaminan (kafalah) adalah sesuai dengan
jaminan fisik, sebab orang-orang yang memberi perlindungan
menjamin keselamatan jiwa orang yang dilindungi. Demikian menurut
Ibnu Al Manayyar.

5. Utang-Piutang

it Jyrli.&?nt qr;;t gri';;* ,rri'* ?V i,*'#'J:ut u'tti;r'jit,yit,;'i rk'*j *i *
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2298. Dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah

RA bahwasanya didatangkan kepada Rasulullah SAW seseorang yang

telah meninggal dunia dan masih memiliki tanggungan utang. Beliau

bertanya, "Apakah orang ini meninggalkan kelebihan untuk

utangnya?" Apabila dikatakan bahwa orang itu meninggalkan harta

yang dapat melunasi utangnya, maka beliau menshalatinya.

Sedangkan bila tidak demikian, maka beliau bersabda kepada kaum

muslimin, "shalatilah sahabat kalian!" Ketika Allah menaklukkan

kepadanya banyak negeri, beliau bersabdq *Alcu lebih berhak

terhadap lraum muslimin daripada diri mereka. Barangsiapa di
antara lcaum muslimin meninggal dunia dan meninggallmn utang,

mal<a tanggunganku untuk meluirusinya; dan barangsiapa

meninggallcan harta, malra (tanggungan itul bagi ahli warisnya."

Keteransan Hadits:

(Bab utang-piutang). Demikian yang terdapat dalam riwayat Al
Ashili dan Karimah. Sementara kata "bab" beserta judulnya tidak

disebutkan dalam riwayat Abu Dzar dan Abu Al Waqt. Bahkan, hadits

ini sendiri tidak dicantumkan dalam riwayat Al Mustamli. Kemudian

dalam riwayat An-Nasafi dan Ibnu Syibawaih disebutkan kata "bab"

tanpa menyertakan judulnya, dan inilah yang dinyatakan benar oleh Al
Ismaili. Adapun Ibnu Baththal telah menyebutkan hadits ini di akhir

bab "Orang yang Memberi Jaminan atas Utang Mayit"; dan sikap

beliau lebih tepat, sebab hadits ini tidak ada sangkut-pautnya dengan

masalah perlindungan Abu Bakar sehingga dapat dimasukkan ke

dalamnya. Atau tercantum kata *bab" tanpa judul sehingga berfungsi

sebagai pemisah antar bab. Adapun mereka yang memberi judul bab

"Utang-Piutang" ini merupakan sikap yang tidak tepat, karena yang

tepat bagi bab ini adalah disebutkan pada pembahasan tentang Qardh
(pinjaman).

lrbt f":t).'!t 
'b 

@pakah dia meninggallan kelebihan untuk

utangnya). Yakni, jumlah yang lebih setelatr dipakai untuk biaya
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pemakamannya. Sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan
a,r,

dengan lafazh s.126 (melunasi) sebagai ganti lafazh )Jirl (kelebihan).

Demikian pula disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dan para
penulis kitab Sunan. Lafazh terakhir ini lebih tepat berdasarkan lafazh
hadits selanjutnya, yakni itil ,;"tS '!; 't'i''r:rr'ot) (Apabila dikabarkan

bahwa orang itu *rnfnggolkon harta yrrs dapat melunosi
utangnya...).

t:i-|'!? (dia meninggalkan utang). Dalam riwayat Hammam

dari Abu Hurairah yang dikutip oleh Imam Muslim disebutkan, !)i
z;:b \i ri-| (dia meninggalkan utong atau keturunan dan anak). pada

tafsir surah Al Ahzaab disebutkan dari jalw Abdunahman bin Abi
Amrah, dari Abu Hurairah dengan lafazh, { sr6r Sii *t\t Ul ,y t
c6 ,yi 6fS ,:F\ti Uritr g. {ria* ada seorang mulonin pun

melainkan aku lebih berhak atasnya di dunia dan akhirat. siapa saja
di antara mukrnin yang meninggal dunia...), lalu disebutkan hadits
secara lengkap.

Pada hadits ini disebutkan, ip|iJd bQ \i rli '!j ut
(Barangsiapa meninggalkan utang atau keturunan dan anok, maka
hendaklah mendatangilat). Tambahan ini akan dibahas di tempat
tersebut.

Kata dhayaa' (keturunan dan anak) menurut Al Khaththabi
adalah sifat bagi mereka yang ditinggalkan mayit, yakni
meninggalkan orang-orang yang tidak memiliki apa-apa.

9t* (maka bagi ahli warisnya). Dalam riwayat Imam Muslim

disebutkan, *;!fi 1Uat" ia bagi ahli warisnya). Sementara dalam

riwayat Abdurrahman bin Abi Amrah disebutkan, 't;?b ili gofo
diwarisi oleh kerabatnya). Kemudian dalam riwayat Imam Muslim
dari jalur Al A'raj, dari Abu Hurairah disebutkan, og t fit j$
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(Maka untuk kerabatnya siapa soia dia). Hal ini akan dijelaskan

dalam pembahasan tentang pembagian warisan'

Para ulama berkata, ..Sikap Nabi SAw yang tidak mau

menshalati orang yang meninggal dunia apabila masih memiliki

utang, adalah untuk memotivasi orang-orang agar melunasi utang,

mereka serta berusaha mencapai maksud tersebut agar dapat shalat

bersama Nabi SAW." Lalu, apakah menshalati mayit yang memiliki

utang diharamkan atas Nabi SAW atau diperbolehkan? Dalam hal ini

ada dua pendapat.

An-Nawawiberkata,"Pendapatyangbenaradalah'
diperbolehkan apabila ada orang yang menjamin utangnya, seperti

dalam hadits Imam Muslim-"

Al Qurthubi meriwayatkan bahwa barangkali beliau tidak mau

menshalati orang yang berutang untuk hal-hal yang tidak

diperbolehkan. Namun, pernyataan ini perlu ditinjau lebih lanjut,

karena dalam hadits terdapat petunjuk yang menyatakan secara umuln,

"i-t yt i,;'l (Barangsiapa meninggal dunia don masih memiliki

utang). Apabila keadaannya tidak demikian, niscaya beliau akan

**'"[:il:lun 
air"u,r** dalam hadits Ibnu Abbar, ii,' .rt pr L(

C il&' cJy,,Sui 6"p t,e "i5 y U & :fu' q €,(; &t y
,^* ,s;\5i'iruu6 lriir j\ '';liajt $6 ,jtrtit 4t e'di; d' lr;'l
tb(b lt u ,lrli '$i. 'Jtti Pt y ii" & ,''.tr * M
(sesungguhnya ketil<a Nabi sAllt tidak mau menshalati orang yang

memiliki utong, maks Jibrit mendatangi beliau dan berkata,

,,sesungguhnya orang yang zhalim dalam utang adalah orang yang

berutang dalam rangka dosa dan berlebih-lebihan. Adapun orang

yang menjaga kehormatan diri dan memiliki tanggungan fteluargaJ,

maka aku yang menjaminnya dan akan ntelunasinya." Maks Nabi

sAW menshalati ienazah itu lalu bersabda, "Barangsiapa
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meninggalkan keturunon dan anak. "). Akan tetapi, derajat hadits ini
lemah.

Al Hazimi berkata setelah menukil hadits tersebut, "Riwayat ini
boleh dijadikan sebagai pendukung. Namun, di dalamnya tidak ada

keterangan bahwa perincian tersebut berlangsung terus-menerus.

Bahkan, keterangan yang ada menunjukkan bahwa yang demikian itu
terjadi tanpa direncanakan dan hal itu menjadi sebab lahirnya sabda

beliau SAW, 'P 6"t lt U (Barangsiapa meninggalkan utang, maka

itu menjadi tanggunganku). Sikap beliau yang menshalati mayit, yang

masih memiliki utang setelah berhasil menaklukkan berbagai negeri,

memberi isyarat bahwa beliau melunasinya dari kas negara. Tetapi,
sebagian pendapat menyatakan bahwa beliau melunasi dengan harta
pribadinya.

Apakah membayar utang merupakan kewajiban bagi beliau atau
tidak? Dalam hal ini ada dua pendapat.

Ibnu Baththal berkata, "Kalimat'Barangsiapa meninggalkan
utong, maka itu menjadi tanggunganku' telah dihapus (mansukh) oleh
perbuatan beliau yang tidak mau menshalati orang yang meninggal
dunia dan masih memiliki utang. Sedangkan kalimat 'maka
tonggunganku untuk melunasinya' , yakni dengan harta yang diberikan
Allah berupa harta rampasan perang maupun sedekah."

Dia berkata, "Demikianlah seharusnya sikap mereka yang

memegang urusan kaum muslimin terhadap orang yang meninggal

dunia dan masih memiliki utang. Jika dia tidak melakukannya, maka

dia akan menanggung dosa apabila hak mayit yang ada pada Baitul
Mal dapat melunasi utangnya. Sedangkan bila tidak, maka dengan

bagiannya."

Penutup

Kitab pengalihan utang (hawalaWfiiwalah) dan apa yang

disebutkan bersamanya yaitu pemberian jaminan (kafalah) memuat 12
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hadits, 2 hadits memiliki sanad yanrg mu'allaq dan sisanya memiliki
sanad yang maushul. Hadits yang diulang pada pembahasan ini dan

sebelumnya sebanyak 6 hadits, sedangkan 6 hadits yang lain tidak
mengalami pengulangan.

Hadits-hadits ini diriwaya&an pula oleh Imam Muslim kecuali

hadits Salamah bin Al Akwa' tentang menshalati orang yang memiliki
utang dan hadits Ibnu Abbas tentang warisan. Pada pembahasan ini
juga terdapat 8 atsar dari satrabat dan tabi'in.
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40. KITAB PERWAKILAN

1. Serikat Mewakilkan kepada Teman Serikatnya dalam
Pembagian dan Selainnya

*};i i i;i €V *'ty\'J:"';)'l)?i"rr')
Nabi 

- 
SAW telah menjadikan Ali serikat dalam hewan

kurbanny4 kemudian beliau memerintahkannya untuk membagikan

[daging] hewan kurban tersebut.

,JE&ht *, *'* g o)

C grJ' )ydlit ,:i st-,i

c zc O., c/ o. .z I c z

,J F)t ry f .ut-::... ;r
&'\t ,-k *,',::j:; G;i

cir*rtU;
2299. Dari Mujahid, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ali

RA, dia berkata, "Rasulullatr SAW memerintahkanku untuk

bersedekah dengan kain unta yang aku sembelih beserta kulit-
kulitnya."

y\t p d,'oii:;?or,gr rG q*,r;at 1o.

dtf
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2300. Dari Abu Al Khair, dari Uqbah bin Amir RA, bahwa Nabi

SAW memberikan kambing untuk dibagikan kepada para sahabatnya.

Lalu tersisa kambing kecil, maka beliau menceritakan kepada Nabi

SAW dan beliau bersabda, "Kurbanksnlah ia untukmu."

Keteransan Hadits:

(Kitab perwakilan, Bismillahirrahmanirrahiim, Serikat

mewakilkan kepada teman serikatnya dalam pembagian dan

selainnya). Demikian yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar.

Sementara dalam riwayat selainnya disebutkan "Basmalah" terlebih

dahulu seraya menambahk an huruf w awu.

Dalam riwayat An-Nasafi disebutkan, "Kitab perwakilan, dan

serikat mewakilkan...". Lalu pada riwayat selainnya ditulis kata "bab"

sebagai ganti huruf wrwu.

l4takolah artinya penyerahan dan pemeliharaan. Dikatakan

"wakkaltu fulaanan", yakni aku menjadikan si fulan memeliharanya.

Sedangkan bila dikatakan "wakaltu al amra ilaihi", yakni aku

menyerahkan urusan itu kepadanya.

Adapun pengertiannya menurut syara' adalah seseorang

menempatkan orang lain pada posisinya, baik secara mutlak maupun

terbatas.

q,1;;1 i lrs € V *i y \, e';' 't71 w't tNabi

SAI4 telai menjadikan Ati berserikat dolam hewan kurbannya,

kemudian beliau memerintahkannya untuk membagikan [dagingJ
hewan kurban tersebut). Perkataan ini adalah perpaduan dari kedua

hadits yang disebutkan Imam Bukhari.
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Pertama,hadits Jabir, ,P e oi ry 
'-i1 J] io h' ;l'o\t oi

t'.,#t C C';it a,,(y! (sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan Ati

untuk tetap dalam ihramnyct dan meniadiknn sekutunya dalam hewan

kurban). Hadits ini akan disebutkan dengan sanad yang maushul

dalam pembahasan tentang perserikatan. Sebagian pensyarah kitab

Shahih Bukhari melakukan kekeliruan, mereka mengatakan bahwa

hadits ini telah disebutkan pada pembahasan tentang haji.

Kedua,hadits ati, L(, y! ,b #- oi tli *') 1*o 
i' Sa ,;r Li

+S U'.i |li- lsnrrngguhnya Nabi SAW memerintahkannya untuk

mengurus hewan kurbannya, serta membagikon hewan kurban
tersebut seluruhnya). Hadits ini telah disebutkan dengan sanad yang
maushul dalam pembahasan tentang haji melalui jalur Mujahid dari
Ibnu Abi Laila, dari Ali.

Imam Bukhari menyebutkan pada bab ini bagian dari hadits
yang memtllki sanad yang maushul tentang perintah menyedehkan
daging hewan kurban, dan hadits ini telah disebutkan pada

pembahasan tentang haji dengan sonad dan matan yang sama. Adapun
rnaksud di tempat ini sangat jelas dengan judul bab, yaitu tentang
pembagian. Sedangkan maksud kata "dan selainnya" adalah selain

dalam hal pembagian. Hukumnya dapat ditetapkan dengan

memasukkannya ke dalam masalah pembagian.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Uqbah bin Amir
yang menyebutkan bahwa Nabi SAW memberikan kambing
kepadanya untuk dibagikan. Hadits ini akan dijelaskan pada

pembahasan tentang kurban. Adapun hubungannya dengan judul bab

terdapat pada kalimat "Kurbankahlah untukmu". Dari kalimat ini
diketahui bahwa dia termasuk orang yang memiliki hak dalam
pembagian itu. Seakan-akan dia adalah sekutu mereka, sementara dia
sendiri yang mengurus masalah pembagian.

Ibnu Al Manayyar menampakkan kemungkinan bahwa Nabi
SAW telah memberikan kepada setiap orang yang mendapat bagian,
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sehingga tidak dapat dikatakan bahwa ini merupakan perserikatan.
Tapi perkataan ini mungkin dijawab bahwa Irnam Bukhari telah
menyebutkan hadits itu dalam pembahasan tentang kurban melalui
jalur lain dengan lafazh, u6a W. '# 'ii (Bahwasanya beliau
membagi kurban di antara mereka). Hal ini menunjukkan bahwa
beliau menetapkan kambing tersebut sebagai kurban, lalu beliau
memberikan kepada mereka dengan memerintahkan Uqbah untuk
membagikannya. Dengan demikian, ia dapat dijadikan dalil untuk
judul bab.

Ibnu Baththal berkata, "Mewakilkan kepada teman serikat
adalah boleh, sebagaimana diperbolehkannya wakil untuk berserikat,
dan saya tidak mengetahui ad,anyaperbedaan daram hal ini.,,

Ad-Dawudi berdalil dengan hadits Ali tentang bolehnya
menyerahkan urusan kepada pendapat teman serikat. Namun,
pernyataan ini dibantah oleh Ibnu At-Tin dengan mengemukakan
kemungkinan bahwa Nabi sAw telah menentukan siapa yang
mendapat bagian, sebagaimana pura bagian masing-masing telah
ditentukan, sehingga hal itu tidak diserahkan kepada pendapat serikat
yang akan membagi.

2. Apabila Seorang Musrim Mewakilkan kepada seorang Kafir
Harbi di Negeri Non-Islam atau di Negeri Islam, maka Hal itu

Diperbolehkan

.c/ ,. c , 1 o . .c, c . o ,.r-, or> ,r *r * :" i ,rlr * i et;l / c.,, f
lrr tV * ; J'*tr .-lG'^y \tir' :',; / ,,,-.!,
L?t t5 ,ut"lu_ *v vp X*:6't? ,*v ,5i GbiX-

;' ' '-!P-'- l- -,

€ JK q;$ '*t, q:i.tt ,;"-'St ,-r;i ,l :Jti (',*1\
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2301. Dari Shalih bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, dari

bapaknya, dari kakeknya [Abdurrahman bin Auf RA], dia berkata,

"Aku menulis perjanjian dengan Umayah bin Khalaf agar menjaga

milik pribadiku di Makkah dan aku menjaga milik pribadinya di

Madinah. Ketika aku menyebut 'Ar-Rahman' (Maha Pengasih), maka

dia berkata, 'Aku tidak mengenal Ar-Rahman. Tulislah perjanjian

bersamaku dengan menggunakan namamu pada masa jahiliyah'.

Maka, aku menuliskan untuknya 'Abdu Amr'. Ketika terjadi peristiwa

Badar aku keluar ke bukit untuk melindunginya ketika manusia tidur

lelap. Namun, Bilal melihatnya, maka dia keluar hingga berhenti di

perkumpulan orang-orang Anshar. Dia berkata, 'Umayah bin Khalaf,

aku tidak akan selamat apabila Umayah selamat'. Lalu sekelompok

kaum Anshar keluar bersamanya mengikuti kami. Ketika aku khawatir

mereka akan menlusul kami, aku meninggalkan anaknya untuk

menyibukkan mereka, lalu mereka membunuhnya. Kemudian mereka

tidak mau (berhenti) melainkan tetap mengikuti kami, sedangkan

Umayah adalah seorang yang gemuk. Ketika mereka telah menyusul

kami, aku berkata kepadanya, 'Berlututlah!' Lalu dia berlutut dan aku

merebahkan diriku padanya untuk melindunginya. Namun, mereka

menyelipkan pedang dari arah bawahku hingga mereka
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membunuhnya. Salah seorang mereka mencederai kakiku dengan
pedangnya." Biasanya Abdunahman bin Auf memperlihatkan kepada
kami bekas yangada di punggung kakinya.

Keterangan Hadits:

(Bab apabila seorang muslim mewakilkan kepada seorang kafir
harbi di negeri non-lslam atau di negeri Islam, maka hal itu
diperbolehkan). Yakni, apabila kafir harbi berada di negeri Islam
dengan jaminan keamanan.

,i, .o'-s.lt '

'ilt i.a"ri titS (aku menulis Umayah bin Khalafl. yakni, aku

-.rrli. antara aku dengan dia suatu perjanjian. Sementara dalam
riwayat Al Ismaili disebutkan , Wg') f i $i 'oIlO (Aku mengikat

perjanjian dengan Umayah bin Khalaf dan aku menuliskonnya).

\*t3 e '# 
'oi (agar dia meniaga milik pribadiku).

shaghiyah adalah sesuatu yang menjadi hak pribadi seseorang. Al
Ashma'i berkata, "Shaghiyah bagi seseorang adalah apa yang menjadi
kecenderungan hatinya. Kata ini juga digunakan pada keluarga dan
harta."

,.. otl t'.1,4ir i# 
't>ib (aku meninggalkan anaknya untuk mereka). Dia

adalah Ali bin Muawiyah. Namanya disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam
riwayatnya terhadap kisah ini melalui jalur lain. Kisah ini juga akan
dijelaskan pada pembahasan tentang perang Badar. Kami akan
menyebutkan pula nama orang yang mengeksekusi Umayah dan yang
mengeksekusi anaknya, Ali bin Umayah, serta siapa yang mencederai
kaki Abdurrahman bin Auf dengan pedangnya.

Sisi pengambilan dalil dari hadits ini terhadap judul bab adalah
bahwa Abdunahman bin Auf (dalam hal ini adalah seorang muslim di
negeri Islam) menyerahkan kepada Umayah bin Khalaf (dalam hal ini
adalah seorang kafir di negeri non-Islam) untuk mengurus urusan-
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urusan pribadinya. Secara lahiriah Nabi SAW mengetahui dan tidak

mengingkarinya.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Orang muslim mewakilkan kepada

kafir harbi yang diberi jaminan keamanan, dan kafir harbi yang diberi
jaminan keamanan mewakilkan kepada orang muslim, adalah

merupakan perkara yang diperbolehkan."

3. Perwakilan (Wakalah) pada Emas dan Perak serta Timbangan

.s'ft)r c'; it:7'.fi -rtj

Umar dan Ibnu Umar telah mewakilkan dalam masalah emas

dan perak.

c c / c, .c, c .c /t, c/ c ,c., c .i. c. c.

v{ J=r-, Jf O J9 J. ,F) I J-, .l -},s(- -'l +a.-Jl + JP

J'j;'of ,A" \t oi ijj,* "o ;^, y ;j *' :-#l
e . e . e t',. : ' ' ' u ' ^ 

t
\--,+ JA4 ciet E, ; ,b ).l, ,t'il.t'nI-) {ti, irt ,rl-, .11
. . ; .l v ' v | ' .

br-au rs i.t rvat .f;ii G1 ,Jw rrifi ; ;J Srf iaY' . e. l

gtrTure, ; 9rr1nu..6ir 
'e,|;* v 'iul !fitr',,.ilti

.:.rJt ,P,.rr;*!r ,t JtiJ .t*
2302-2303. Dari Abdul Humaid Uin S.rtuif O* OO*rr**

bin Auf, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Sa'id Al Khudri dan

Abu Hurairah RA, "Sesungguhnya Rasulullah SAW menugaskan

seorang laki-laki di Khaibar, lalu dia datang kepada mereka dengan

membawa kurma yang berkualitas bagus. Nabi SAW bertanya,

'Apakoh semuo larma Khaibar seperti ini?' Laki-laki itu berkata,

'sesungguhnya kami mengambil (menukar) satu sha' dengan dua
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sha', dan dua sha dengan tiga sha'. Beliau bersabda, 'Jangan lakukan
itu, juallah kurma yang biasa dengan dirham, kemudian belilah
kurma yang bermutu bagus dengan dirhom i/a'. Kemudian beliau
bersabda tentang timbangan, juga seperti itu'."

Keterangan Hadits:

(Bab perwakilan [wakalahJ pada emas dan perok serta
timbangan). Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa
perwakilan pada emas dan perak itu diperbolehkan. Meskipun
seseorang mewakilkan kepada orang lain agar menukarkan
dirhamnya, lalu seorang lagi mewakilkan untuk menukar dinarnya,
kemudian kedua wakil itu bertemu dan saling tukar-menukar secara

sah, maka itu diperbolehkan."

:At e F i.rt #',)s: s: (Umar dan lbnu (Jmar telah

mewakilkan dalam masalah emas dan perak). Adapun atsar Umar
telah disebutkan melalui sanad yang mqushul oleh Sa'id bin Manshur
dari jalur Musa bin Anas, dari bapaknya, bahwa Umar memberikan
kepadanya bejana yang dipoles dengan emas, lalu dia berkata
kepadanya, "Pergi dan juallah!" Lalu dia menjualnya kepada orang
Yahudi satu kali lipat daripada timbangannya. Umar berkata
kepadanya, "Kembalikanlah ia!" Yahudi itu berkata kepadanya, "Aku
menambahkan harganya kepadamu." IJmar berkata kepadanya,
"Tidak, kecuali apabila ukurannya sama."

Atsar Ibnu Umar disebutkan dengan sanad yang mqushul oleh
Sa'id bin Manshur dari jalur Al Hasan bin Sa'ad, dia berkata, "Aku
pernah memiliki beberapa dirham pada Ibnu Umar. Aku mendapatkan

beberapa dinar padanya, lalu dia mengirim utusan ke pasar bersamaku
dan berkata, 'Apabila harganya sesuai, maka tawarkanlah kepadanya;

apabila dia mengambilnya, (maka itulah yang diharapkan). Jika tidak,
maka belilah haknya, kemudian tunaikanlah'." Sanad keduanya

adalah shahih.
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'*- ,* >V') 
'$'lit (dia menugaskan seorang laki-laki di

Khaibar). Pada pembahasan tentang jual-beli disebutkan bahwa laki-
laki yang dimaksud berasal dari kalangan Anshar, yang bemama

Sawad bin Ghaziyah.

Maksud kalimat di akhir hadits "dan beliau bersabda tentang

timbangan soma seperti itu", adalah barang yang dijual dengan

ditimbang sama hukumnya seperti itu, tidak boleh dijual satu liter
dengan dua liter.

Ad-Dawudi berkata, "Maksudnya tidak boleh tukar-menukar

kurma dengan kurma kecuali takaran dan timbangannya sama."

Kesesuaian hadits dengan judul bab sangat jelas dilihat dari

sikap Nabi SAW yang menyerahkan urusan sesuatu yang ditakar dan

ditimbang kepada orang lain, yang semakna dengan wakil dari beliau

SAW. Kemudian dimasukkan di dalamnya emas dan perak.

Ibnu Baththal berkata, "Menjual makanan secara tunai sama

seperti emas dan perak." Yakni, dalam mempersyaratkan hal itu. Dia

berkata, "Persoalan perwakilan (wakalah) dalam hadits itu dapat

disimpulkan dari sabda beliau SAW kepada petugas di Khaibar,

'Juallah kurma campuron dengan dirham', setelah sebelumnya dia

menjual bukan atas dasar Sunnah, maka beliau melarangnya untuk

melakukan jual-beli dengan sistem riba dan beliau mengizinkan pada

jual-beli yang sesuai dengan Sunnah."

4. Apabila Penggembala atau Wakil Melihat Kambing akan Mati
atau Sesuatu akan Rusak, Lalu Dia Menyembelih atau

Memperbaiki Apa yang Dikhawatirkan akan Rusak itu

t.'ot1 o .'-td /o, | ,, t

f" fd sis 4jl yrt f .lr-.J ),u *
t.z z , ..'Zi ,*lr>.-> sJ.-\e cu7,, liiL dr" ;(:^+ tt
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c / / ct . z
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2304. Dari Nafi', dia mendengar Ibnu Ka'ab bin Malik
menceritakan dari bapaknya bahwa dia memiliki kambing yang

digembalakan di [bukit] Sala', lalu budak wanita kami melihat seekor

kambing kami akan mati, maka dia memecah batu untuk
menyembelihnya, Dia berkata kepada mereka, "Jangan kalian makan

hingga aku bertanya kepada Rasulullah SAW 
-atau 

dia mengutus

orang kepada Nabi SAW untuk menanyakannya- dan dia bertanya

kepada Nabi SAW 
-atau 

mengutus- maka beliau memerintahkan
untuk memakannya."

Ubaidillah berkata, "Menakjubkan bagiku bahwa dia seorang

budak wanita dan dia menyembelih." Abdah juga ikut meriwayatkan

bersamanya dari Ubaidillah.

Keterangan Hadits:

(Bab apabila penggembala atau wakil melihat kambing akan

mati atau sesuatu akan rusqk, lalu dia menyembelih atau memperbaiki

apa yang dikhawatirkan akan rusak i/z). Demikian yang disebutkan

dalam riwayat Abu Dzar serta An-Nasaf,r, begitu juga yang dilakukan
oleh Al Ismaili. Jika redaksi selanjutnya dari kalimat itu disebutkan

secara lengkap, maka akan berbunyi; maka hal itu diperbolehkan, atau

kalimat yang semakna dengannya.

Pada bab ini disebutkan hadits Ibnu Ka'ab bin Malik dari

bapaknya, *, ei C 'i UG iJi Tsesungguhnya dia memiliki

kambing yang digembalakan di [bukitJ Sala'). Ibnu Al Manayyar

berkata, "Maksud Imam Bukhari dari hadits di bab ini bukan untuk
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membicarakan halal atau haramnya hewan sembelihan, tetapi untuk
menjelaskan gugurnya ganti rugi dari penggembala dan wakil."

lbnu At-Tin menanggapi bahwa kambing yang disembelih
adalah milik Ka'ab bin Malik, dan tidak ada dalam hadits keterangan

bahwa dia menuntut ganti rugi. Tampaknya, maksud Imam Bukhari
adalah menghilangkan dosa dari pelakunya, dan ini lebih luas dari
jaminan.

y,6 i. f Gt'e,'rfi (sesungguhnya dia mendengar lbnu

Ka'ab bin Malik). AlMizzi menegaskan dalam kitab Al Athrafbahwa
namanya adalah Abdullah. Akan tetapi Ibnu Wahab meriwayatkan
dari Usamah bin Zaid, dari Ibnu Syihab, dari Abdurrahman bin Ka'ab
bin Malik, dari bapaknya sebagian dari hadits ini. Maka, secara zhahir
dia adalah Abdurrahman.

5. Diperbolehkannya Perwakilan Orang yang Ada di Tempat dan
yang Tidak Ada di Tempat

zJz

-*s *wt$

'a, ;"drr
Abdullah bin Amr menulis kepada *,akilnya saat dia tidak ada

untuk mengeluarkan zakat keluarganya yang kecil dan besar.

i, o, tc \,. tc. , ,'-.
Gl S-* al ^Ill 
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2305. Dari Salamah bin Kuhail, dari Abu Salamah, dari Abu

Hurairah RA, dia berkata, "Seorang laki-laki pernah memiliki hak

pada Nabi SAW berupa unta dengan usia tertentu. Dia datang kepada

beliau untuk menagihnya, maka beliau bersabda, 'Berikqnlah
kepadanya.' Para sahabat mencari, namun tetap tidak mendapatkan

unta yang sama usianya, kecuali unta yang lebih tua darinya. Nabi
SAW bersabda, 'Berikanlah kepadanya!' Laki-laki itu berkata,

'Engkau telah memenuhi untukku, semoga Allah memenuhi

untukmu'. Beliau bersabda, 'Sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah
yang paling baik dalam melunasi utang'."

Keterangan Hadits:

(Bab diperbolehkannya perwakilan orqng yang ada di tempat

dan yang tidak ada di tempat). Ibnu Baththal berkata, "Mayoritas
ulama memperbolehkan seseorang mewakilkan kepada orang lain
meskipun dia ada di negeri itu dan tidak memiliki udzur (halangan).

Akan tetapi Abu Hanifah tidak memperbolehkannya, kecuali ada

udzur berupa sakit atau bepergian, atau dengan keridhaan lawan

sengketa. Sementara Imam Malik mengecualikan orang yang memiliki
permusuhan dengan orang yang berperkara."

Ath-Thahawi mendukung pendapat jumhur, dia berpedoman

dengan hadits di atas untuk membolehkannya. Dia berkata, "Para

sahabat sepakat memperbolehkan perwakilan orang yang ada di

tempat tanpa syarat." Kemudian dia berkata, "Perwakilan orang yang

tidak ada di tempat butuh pada penerimaan wakil atas perwakilan

yang dibebankan kepadanya menurut kesepakatan ulama. Jika

demikian, maka hukum mewakilkan saat tidak ada di tempat dengan

mewakilkan saat ada di tempat adalah sama."
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*i V ,f i"'oi ((lntuk mengeluarkan zakat keluargonya yang

kecil dan besar), yakni zakat fitrah. Aku tidak menemukan keterangan

tentang nama orang yang dijadikan wakil.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah, -tb h'),tg
ttLbtivt'ot:lua-l,ea bli q q ,k rb', yht ,b'4t (Seorang

lakiJaki pernah memiliki hak pada Nabi SAIA berupa unta dengan

usia tertentu. Ia datang kepada beliqu SAl4/ untuk menagihnya, maka

beliau bersobda, "Berikanlah kepadanyal"). Letak kesesuaian judul

bab dengan hadits tentang perwakilan orang yang ada di tempat cukup

jelas. Adapun orang yang tidak ada di tempat dapat disimpulkan

melalui metode aulawiyat (prioritas). Sebab bila orang yang berada di

tempat diperkenankan mewakilkan kepada orang lain padahal dia bisa

melakukan sendiri, maka tentu orang yang tidak ada di tempat lebih

diperbolehkan lagi, karena dia lebih membutuhkan perwakilan.

6. Perwakilan dalam Melunasi Utang

l,c,t
o..r 3
.}.JLG,

/ o. zc 2o' c.

-rl .-9 ..^> Jl L-p
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2306. Dari Salamah bin Kuhail, aku mendengar Abu Salamah

bin Abdurrahman dari Abu Hurairah RA, "Sesungguhnya seorang

laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk menagihnya hingga dia

bersikap kasar, maka para sahabat beliau hendak membalasnya.

Rasulullah SAW bersabda, 'Biarkanlah, karena sesungguhnya pemilik

hok diberi hak berbicara' . Kemudian beliau bersabda, 'Berikan
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kepadanya unta yang samo dengan usia untanya'. Mereka berkata,

'Wahai Rasulullah! (yang ada) hanya yang lebih tua dari usia

untanya'. Beliau bersabda, 'Berikan kepadanya, sesungguhnya yang

terbaik di antara kalian adalah yang paling baik melunasi utong'."

Keteranqan Hadits:

(Bab perwakilan dalam melunqsi utang). Dalam bab ini
disebutkan hadits Abu Hurairah yang telah dicantumkan pada bab

sebelumnya. Namun, di tempat ini dinukil melalui jalur lain.

Hubungannya dengan judul bab cukup jelas. Kalimat "'Berikan
kepadanya unta yang sama dengan usia untanya!' Mereka berkata,
'Wahai Rasulullah! Kecuali yang lebih tua dari usia untanya'."
Demikian yang disebutkan seluruh perawi, yaitu ada kalimat yang

tidak disebutkan secara redaksiorral seperti yang tampak pada redaksi

riwayat terdahulu, "Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah! Kami tidak
mendapatkan kecuali yang lebih tua...' dan seterusnya."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Rahasia judul bab ini adalah,

mungkin timbul dugaan bahwa membayar utang termasuk kewajiban

yang harus segera dilakukan, maka tidak diboleh diwakilkan, sebab

hal itu bisa mengakhirkan pelunasan. Untuk itu, Imam Bukhari

menjelaskan bahwa perwakilan dalam masalah ini diperbolehkan dan

tidak dianggap sebagai penundaan pelunasan."

7. Apabila Menghibahkan Sesuatu kepada Wakil atau Perantara
Suatu Kaum, maka itu Diperbolehkan

LJllc ;,;Li,al ,t a)r :). *') iP \t "b q:t ,!i!.
"2i a:'&:qEI' *Utr- a_;. \. , ,-
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Ini berdasarkan sabda Nabi SAW kepada utusan Hawazin ketika

meminta harta rampasan perang kepada beliau' Lalu Nabi SAW

bersabda, " Bagianku untuk kalian'"

s .,'r*-sri frt i'tL'-, Li i'r'| f't iro-7V ;t ,f
.,'r;ie t ?o *'t y\t ,* i' J'*:Ti;r;i'^':P

J;,'A J*,W') 4Gi d|;;'oi iJt;'ry'o)'P
,s'-;\rr'rt;v l:*i iy- t +i '*'t f I' ;* i'

2307-23os.DarilbnuSyihab,diaberkata:Urwahmengaku
bahwaMarwanbinAlHakamdanMiswarbinMakhramahtelah
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mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah SAW berdiri ketika utusan

Hawazin yang terdiri dari orang-orang Islam datang, mereka meminta

kepada beliau untuk mengembalikan harta dan keluarga mereka yang

ditawan. Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Pembicoraan
yang paling aku suksi adalah yang paling jujur, pilihlah salah satu

dari dua perlcora; tawonon perang atau hsrta." Sungguh aku telah

mendampingi mereka --dan Rasulullah SAW mengulur waktu untuk
mereka l0 malam lebih ketika kembali dari Thaif-- setelah tampak

bagi mereka bahwa Rasulullah SAW tidak akan mengembalikan

kepada mereka melainkan salah satu dari dua perkara, maka mereka

berkata, "Kami pilih keluarga kami yang ditawan." Rasulullah SAW
berdiri di antara kaum muslimin lalu memuji Allah dengan pujian
yang layak bagi-Nya, kemudian bersabda, "Ammo ba'du
sesungguhnya saudara-saudara kalian telah datang kepada kita
dalam keadaan bertaubat, dan sesungguhnya aht berpendapat untuk

mengembalilran keluarga mereko yang ditawan kepada mereka.

Borangsiapa di antara kamu yang ingin berbaik hati melokukan hol
itu, malrs hendaklah dia melakukannya; dan barangsiapa di ontaro
kamu yang menginginkan bagiannya hingga kami memberikan

kepadanya harto fai' (rampasan perang yang diperoleh tanpa
peperongan) yang pertama-tama dianugerohkan Allah kepada kita,

maka hendaHah dia melakukonnya." Orang-orang berkata, "Kami
telah berbaik hati memberikan secara suka rela untuk Rasulullah

SAW." Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kami tidak tahu

siapa di antara knlian yang mengizinkan hal itu dan siapa yang tidok
mengizinlrnn. Pulanglah kalian hingga orong-orang yang arif di
antara lralian mengajukan urusan knlisn kepada kami." Orang-orang

pun pulang, lalu mereka berdiskusi dengan orang-orang yang arif.
Kemudian mereka kembali kepada Rasulullah SAW dan mengabarkan

kepadanya bahwa mereka telah menerima dengan senang hati dan

memberi izin.
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Keterangan Hadits:

(Bab apabila menghibahkan sesuatu kepada wokil atsu

perontara suatu kaum, maks itu diperbolehkan). Dalam riwayat Al
Ismaili disebutkan, "Kepada wakil suatu kaum atau perantara suatu

kaum".

e'4'j6i guair if: q o1i'y').ei y io',3; "4'{;0.
'e ,* |*j y ?tt (Berdasarkan sabda Nabi SAIV kepada utusan

Hqwazin ketika meminta harta ramposan perang kepada beliau. Nabi

SAW bersabda, "Bagianku untuk kalian."). Ini adalah penggalan

hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam pembahasan tentang

peperangan dari hadits Abdullatr bin Amr bin Al Ash. Hal itu
dijelaskan lebih lengkap pada pembatrasan tentang 1/5 bagian harta

rampasan perang.

Di sini Imam Bukhari juga menyebutkan hadits Al Miswar bin

Makhramatr dan Marwan bin Al Hakam tentang kisah utusan

Hawazin. Lebih detailnya akan disebutkan pada peristiwa perang

Hunain dalam pembahasan tentang peperangan. Dasar judul bab di

atas terdapat pada kalimat, '# 
d\"r:)i oi'i$i 

'jf: 
(Sesungguhnya

aku berpendapat untuk mengembalikan kepada mereka keluarga

mereluyang ditawon).

Ibnu Baththal berkata, "Utusan itu berasal dari Hawazin.

Mereka adalah para wakil dan perantara untuk meminta kembali

keluarga mereka yang ditawan, maka Nabi SAW memberi syafaat

kepada mereka dalam hal itu. Apabila wakil alau perantara meminta

untuk dirinya sendiri lalu diperkenankan, maka hukumnya sama

dengan hukum orang yang diwakili." Sementara itu, Al Khaththabi

berkata, "Pada hadits ini terdapat keterangan bahwa pengakuan

seorang wakil atas orang yang diwakilinya dapat diterima, sebab

orang-orang arif itu berkedudukan sebagai wakil dalam hal urusan

mereka."
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Pendapat demikian dikemukakan pula oleh Abu yusuf. Namun,
Muhammad dan Abu Hanifah membatasinya pada hakim. Malik,
Syafi'i dan Ibnu Abi Laila berkata, "pengakuan wakil terhadap orang
yang diwakilinya tidak dianggap sah." Sementara dalam hadits itu
tidak ada keterangan yang membolehkan, sebab orang-orang arif itu
bukan sebagai wakil, tetapi lebih tepat dikatakan sebagai pemimpin.
oleh karena ifu, menerima perkataan mereka sama seperti menerima
perkataan hakim bagi orang yang divonis.

Hadits ini dijadikan dalil tentang bolehnya utang hingga batas
waktu yang tidak diketahui, berdasarkan sabda Nabi,,Hinggo kami
me mber ilran kcpadanya har t a fai' yong per toma di anugerahkon All ah
kepada kami". Pembahasan mengenai hal itu akan diulas di
tempatnya.

Ibnu Al Manayyar berkata, ,.Sabda Nabi SAW kepada para
utusan (dimana mereka datang sebagai juru bicara kaum mereka)
'Bagianku untuk kalian', bisa saja menimbulkan anggapan bahwa
pemberian itu diberikan kepada para perantara. Akan tetapi,
sebenamya tidak demikian, bahkan yang dimaksud adalah mereka dan
semua yang mereka wakili."

Dari sini disimpulkan bahwa persoalan harus ditempatkan sesuai
maksudnya, bukan berdasarkan lahiriahnya. Orang yang menjadi
perantara dalam urusan hibah lalu dikatakan kepadanya "Aku telah
memberikan kepadamu apa yang engkau minta", maka perantara tidak
boleh berpedoman pada makna redaksionalnya, lalu mengkhususkan
pemberian itu untuk dirinya sendiri. Bahkan, pemberian itu adalah
untuk orang yang diwakilinya.

Dalam hal ini termasuk orang yang mewakilkan untuk membeli
sesuatu, lalu wakil itu membelinya dan mengaku bahwa dia
membelinya dengan niat untuk dirinya sendiri. Dalam hal ini
pengakuannya tidak diterima, dan barang yang dibeli adalah untuk
orang yang diwakili. Perkataan ini dikemukakan berdasarkan
pemikiran dalam madzhabnya. Padahal, dalam persoalan ini terdapat
perselisihan yang masyhur.
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8. Apabila Seseorang Mewakilkan kepada Orang Lain untuk
Memberi Sesuatu Tanpa Menjelaskan Berapa yang Diberikan,

Lalu Dia Memberikan Sesuai yang Biasa Diketahui Manusia

'i? * l rf. e'# i.;- :?, ;q) sj / :w *
'{ * :Jv rla}L\t *ur;lr "r-i, ,/ l_C * -e:\ ,Pt

C;a\)c;; *e r €*i *?,t s* olt
,-ii t';; ; ilui ';-'t y \t J:, U, e T cp'3ilt ;1
'0;i ,:J,; lo {;- "b Jii ri u ,i6 .i' * U iG
Uf: i t:tts ,i-vi'r.:;ot'&C ,^;bLi :Jti .f ,Ljj tl.*i
,',5'i it J?r(-'a)'|J.,'.i!, .*trt .;Ft )\li IA,
u,f;,* i-yt J\;:pu,Ve; t'\'i*ii *'J
y* i iirr '.*j'i ,'.i wi ii ,iu ,lS^fri Ll;f **i'
c,6. lij ey ejlt,'Jt**qL>\iire ,w,,si w
rli 15 .3.tJI 

'rJv 
,@ t; J;''i ';i';r 'ns-i oi -i:rG

.i , ' 
J r \--

Jv .vr;; iirj'j ;r1'> 
-cri ',raiii .ii;, *i' ir^, U 'iu *ilr

2309. Dari Atha' bin Abi Rabah dan selainnya 
-sebagian

mereka menambahkan atas sebagian yang lain dan tidak satu pun di

antaranya yang menyampaikan keseluruhannya- dari Jabir bin

Abdullah RA, dia berkata, 'Aku pernah bersama Nabi SAW dalam

suatu perjalanan, aku berada di atas unta yang berjalan lamban, yang
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berada di akhir rombongan. Nabi SAW melewatiku dan bertanya,

'Siapakah ini?'Aku menjawab, 'Jabir bin Abdullah'. Beliau bertanya,

'Ada apa denganmu?' Aku menjawab, 'sesungguhnya aku berada di
atas unta yang lamban'.'Beliau bertanya, 'Apakah ada sepotong kayu
bersamamu?' Aku menjawab, 'Ya'. Beliau bersabda, 'Berikan
kepadoiu!' Lalu beliau memukul unta dan menghentaknya. Maka,
sejak dari tempat itu ia senantiasa berada di depan rombongan. Beliau
bersabda, 'Juallah ia kepadalatl'Aku berkata, 'Bahkan ia untukmu,
wahai Rasulullah!' Beliau bersabda, 'Juallah, aku telah
mengambilnya seharga 4 dinar don engkau boleh menaikinya sampai
Madinah!' Ketika kami telah dekat ke Madinah, maka aku pun
bergegas. Beliau bertanya, 'Mau ke mana engkau?' Aku menjawab,
'Aku akan menikahi wanita yang telah ditinggal suaminya'. Beliau
bersabda, 'Mengapa bukan gadis, agar engkau bercanda dengannya
dan dia bercanda denganmu'. Aku berkata, 'sesungguhnya bapakku
meninggal dunia dan meninggalkan anak-anak perempuan, maka aku
ingin menikatri wanita yang merasakan (berumah tangga) telah
ditinggal suaminya'. Beliau bersabda, 'ltu sikop yang tepat'. Ketika
kami sampai di Madinah, beliau bersabda, 'Wahai Bilal, lunasilah ia
dan tambahkan!'Beliau memberikan 4 dinar dan ditambah I qirath."
Jabir berkata, "Tidak pemah berpisah denganku tambahan Rasulullah
SAW." Satu qirath itu tidak pernah berpisah dari kantong Jabir bin
Abdullah.

Keterangan Hadits:

(Bab apabila seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk
memberi sesuatu tanpa menjelaskan berapa yang diberikan, lalu dia
memberikan sesuai apo yang biasa diketahui manusia), yakni hal itu
diperbolehkan. Dalam bab ini disebutkan hadits Jabir sehubungan

dengan kisah penjualan unta, yang akan dijelaskan pada pembahasan

tentang syarat-syarat. Hubungannya dengan judul bab terletak pada

sabda beliau, "'Wahai Bilal, lunasilah ia dan tambahknn!' Maka
beliau memberikan 4 dinar dan menambahkon I qirath." Nabi SAW
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tidak menyebutkan jumlah yang harus diberikan ketika

memerintahkan untuk menambah, maka Bilal berpedoman dengan

kebiasaan dan menambahkan I qirath.

:14 # &. li,F.*'W n-i- :,*: l6.t e,i /:w e
-t yt) {Diriwayatknn dari Atha' bin Abi Rabah dan selainnya,

sebagian mereka menambahkan atas sebagian yang lain dan tidak

satu pun di antaranya yang menyampaikan keseluruhannya).

Demikian yang dinukil oleh kebanyakan periwayat, dan demikian pula

yang tercantum dalam riwayat Al Ismaili, yakni, tidak seluruh hadits

terdapat pada salah seorang di antara mereka, bahkan pada sebagian

mereka terdapat keterangan yang tidak terdapat pada sebagian yang

lain. Sementara itu, dalam riwayat sebagian mereka disebutkan,
*Tidak menyampaiknnnya kepada mereko semua seorang laki-laki di
qntora mereka". Atas dasar versi inilah Ibnu At-Tin membangun

penjelasannya dan mengklaim maknanya bahwa di antara mereka

dengan Jabir terdapat perantara. Pada riwayat Abu Nu'aim di dalam

kitab Al Mustakhraj disebutkan, "Tidak ada yang menyampaikan

semuanya kecuali seorang laki-laki dari Jabir". Serupa dengan ini apa

yang diriwayatkan oleh Al Humaidi di dalam kitabnya, Al Jami'.

Aku (Ibnu Hajar) katakan bahwa kemusykilan ini terjadi karena

ketidakpamahan akan maksud hadits. Adapun makna sebenamya

adalah bahwa Ibnu Juraij telah meriwayatkan hadits ini dari Atha' dan

dari orang lain, semuanya dari Jabir. Akan tetapi, dia menukil dari

setiap satu orang sebagian dari hadits. Sedangkan kalimat *Tidak

menyampaikannya seorang puft", yakni tidak seorang pun di antara

mereka yang menyebutkannya secara lengkap.

Ibnu Baththal berkata, "Pada hadits ini terdapat penjelasan agar

berpedoman pada kebiasaan (urJ), karena Nabi SAW tidak

menentukan jumlah tambahan ketika mengucapkan 'Tambahknn

untuknya'. Maka, Bilal berpedoman pada kebiasaan dengan cukup

menambahkan I qirath. Apabila dia menambahkan 1 dinar, tentu
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masih dalam cakupan perintah Nabi SAW, akan tetapi kebiasaan yang
berlaku tidak demikian."

Bisa saja ditanggapi bahwa ada kemungkinan jumlah tersebut
telah ditentukan oleh Nabi sAw sendiri. seperti beliau
memerintahkan untuk menambahkan % qirath untuk setiap I dinar.
Dengan demikian, perbuatan Bilal berdasarkan nash dari Nabi SAW,
bukan berdasarkan kebiasaan (urf).

9. Wanita Mewakilkan kepada Imam dalam HaI pernikahan

Jtii;r -iv ,JG e u ,-b- r ilL ,.rf * Ur u;i
it;^tn jt:'i;;u,ua *t yb,*'!t )?)
u'o; ar€g:r;\ 'i6 .q'r:) ,ly; ia * i'.o-t4

23l0.Dari Malik, dari Abu Hazim, dari Sahal bin Su,ud, dia
berkat4 "Seorang wanita datang kepada Nabi SAW dan berkat4
'wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku telatr menghibahkan diriku
untukmu'. Seorang laki-laki berkata, 'Nikahkanlah aku dengannya!,
Beliau bersabda, 'Kami telah menikahkonnya denganmu dengan
(mahar hafalan) Al Qur'an yang ada padamu':"

Keteransan Hadits

(Bab wanita mewakilkan kepada imam dalam hat peritkahan).
Dalam bab ini disebutkan hadits Sahal bin Sa'ad tentang kisah wanita
yang menghibahkan dirinya. Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan

tentang nikah. Sikap Imam Bukhari ini dikritik oleh Ad-Dawudi
bahwa Nabi SAW meminta izin kepada wanita itu, bukan berarti dia
mewakilkan kepada beliau. Hanya saja Nabi sAw menikatrkan wanita
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itu dengan seorang laki-laki berdasarkan firman-Nyu, q"4u;i\1 dt
'fr4i 6 (Nabi lebih berhak terhadap orang-orang beriman daripada

diri merekn sendiri). Seakan-akan Imam Bukhari menarik

kesimpulannya dari perkataan wanita ilu "Aku telah menghibahkan

dirilu untukmu". Dia menyerahkan urusannya kepada beliau untuk

dinikahi beliau atau dinikahkan dengan siapa saja yang beliau

kehendaki.

10. Apabila Seseorang Mewakilkan kepada Orang Lain' lalu

\ilakil itu Meninggalkan Sesuatu dan Orang yang Mewakilkan

Merestuinya, maka Ini Diperbolehkan; dan Apabila Ia
Memberikan Utang Hingga Waktu yang Ditentukan; maka itu

juga Diperbolehkan

J';) eS', :Jv'& ?nt *i, ,;:.; €ri'* .;b i y *
'", ,,U'p*:r1 ,:!.ft dfi,J;r:tt) y?)*i yhr ,t ilr

* \t i;.i,r {;, it'eA;'t I'j ,'-)t't i*G .pui,lr

'4i ,iu .i** Lu J: ,lJV *'t L:LJ jt ,ie ,*;
$iu ;;; (: u ,*t ,:)? 1o' & 'C, ,sa ,:.;+li -:&

.)t "j 6+r,l
t4 t l..i t tzt
4Jl \arP .)yt

Lw r3r .hr J?, U 'Ji 'iu ta;rqir

;rii i'ituf 'i6 .'^t; '.ii
z.)o 6!-*l

,r '.:
l;ei

ir;'i*i';#'iy:p: f h' e lt );' )':a,":+

f h'& l' )"r J:&') :l-iii t*ii t,lir' 'u *;-
'4i lr*:j ,:,-ii, 3q *3 cu ;y ,t3 iv *)
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di f\ rj;,, .irr J;, J'.*rj, :i-'tl 'nbc ,fut o
it |g oLk"aa?i ,.; :iu !r* ; lru't '&';'8, ,.>ty

r i,ry V'KiAi;u:ryr7 A.*':i tiy,Jv r:rtr c |i ,e,

:t q -,*? Jt; J dflfl ^nr 
'# 

'- <ibt ,At * r\,J\

,r,ui'J.;+G .'i; Lt;* ;- Lr,+ ':fi:;;,t, ue".-(-:e''r

[ ,ilu to-rQt ,,+i'y r; :*', * \t ;* lt J;, J.
u,iu 'd;'.:,;giu' ,# 7ry tk (,et;ur'Jy,
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|.rll Jti J : j.Jv'1 1;fir Ct i r\,rlr; hr 

^,1)t €" &
e :i V;i rritsi'e ;- LW u;'t, ni :t C
,'r* ';:r::-v.t; i rt'cf ,*, y\t tr'r;ttig ;ot

{ z / / 2t - -

.oW 'ilri ,ju .v 'i6 ,;-;,jU JLI ox i Jt* U #
,2

2311. Dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah RA, dia

berkat4 "Rasulullah SAW mewakilkan kepadaku untuk menjaga

zakat Ramadhan. Lalu datang kepadaku seseorang dan meraup

sebagian makanan. Aku memeganginya dan berkata, 'Demi Allah!

Aku akan mengajukanmu kepada Rasulullah SAW'. Dia berkata,

'sesungguhnya aku butuh dan aku memiliki tanggungan [keluarga],
aku sangat membufuhkan'." Abu Hurairah berkata, "Aku
melepaskannya. Ketika pagi hari, Nabi SAW bertanya, 'Wahai Abu
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Hurairah! Apa yang dilakulan tawananmu tadi malam?' Aku berkata,

'Wahai Rasulullah! Dia mengadukan kondisinya yang sangat

membutuhkan berikut tanggungan, aku merasa iba kepadanya dan

melepaskannya'. Beliau bersabda,' Ketahuilah balrwa sesungguhnya

dia telah berdusta kepadamu, dan dia akan kcmbali'. Aku pun

mengetahui dia akan kembali berdasarkan sabda Nabi SAW bahwa

dia akan kembali. Aku mengawasinya dengan sungguh-sungguh.

Maka, dia datang dan langsung meraup sebagian makanan. Aku

memegangnya dan berkata, 'Sungguh aku akan mengajukanmu

kepada Rasulullah SAW'. Dia berkata, '[epaskanlah aku!

Sesungguhnya aku orang yang butuh, aku memiliki tanggungan dan

aku tidak akan kembali lagi'. Aku merasa iba kepadanya dan

melepaskannya. Ketika pagi hari, Rasulullatr SAW bertanya

kepadaku, 'Wahai Abu Hurairatr! Apakah yang dilakukan

tawananmu?' Aku berkata, 'Wahai Rasulullah! Dia mengadukan

kondisinya yang sangat membutuhkan berikut tanggungannya. Aku

merasa iba kepadanya dan melepaskannya'. Beliau bersabda,

'Ketahuilah bahws sesungguhnya ia telah berdusta kepadamu, dan ia

akan kembali.' Aku pun mengawasinya dengan sungguh-sungguh

untuk ketiga kalinya. Maka, dia datang dan meraup sebagian

makanan. Aku memeganginya dan berkata 'Sungguh aku akan

mengajukanmu kepada Rasulullah SAW, dan ini ketiga kalinya

engkau mengaku tidak akan kembali, namun engkau tetap kembali'.

Dia berkata, 'Lepaskanlah aku dan aku akan mengajarimu kalimat-

kalimat yang Allah akan memberi manfaat kepadamu karenanya'.

Aku berkata, 'Apakah kalimat-kalimat itu?' Ia berkata 'Apabila

engkau telatr pergi ke tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi: Allahu

laa ilaaha illa huwa al hryyul qsyrym (Allah tidak ada Tuhan yang

berhak disembah selain Dia yang hidup dan memelihara makhluk-

Nya), engkau selesaikan hingga akhir ayat. Sesungguhnya senantiasa

bagimu pemeliharaan dari Allah, dan tidak ada syetan yang

mendekatimu hingga pagi hari'. Aku melepaskannya. Ketika pagi

hari, Rasulullah SAW bertanya kepadaku, 'Apa yang dilakukan

tawananmu tadi malam?' Aku berkata, 'Wahai Rasulullah! Dia
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mengaku telah mengajariku kalimat-kalimat yang Allah
menjadikannya bermanfaat bagiku, maka aku melepaskannya'. Beriau
bertanya, 'Apakah itu?' Aku berkata, ,Dia berkata kepadaku bahwa
apabila engkau pergi ke tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi dari
awal hingga akhir: allahu laa ilaaha illaa huwal foayyul qowuum....
Dia berkata kepadaku; senantiasa bagimu pemeliharaan dari Allah,
dan syetan tidak akan mendekatimu hingga subuh." Mereka adalah
orang-orang yang sangat antusias terhadap kebaikan. Nabi SAW
bersabda, 'Ketahuilah bahwa sesungguhnya dia telah
membenarkonmu, dan dia adalah pendusta. Apakoh engkau
mengetahui siapa yang engknu ajak bicara selama 3 malam ini, wahai
Abu Hurairah?' Dia berkata, 'Tidak'. Beliau bersabda, ,Ia adalah
syeton'."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Hurairah tentang menjaga
zakat Ramadhan. Al Muhallab berkata, "Makna implisit judul bab di
atas adalah bahwa apabila orang yang mewakilkan tidak menyetujui
apa yang dilakukan oleh wakilnya dalam hal-hal yang tidak
diizinkannya, maka wakil tidak boleh melakukannya.,, Dia juga
berkat4 "Adapun kalimat 'Apabila dia memberikan utang hingga
waklu yang ditentukan, maka itu diperbolehkan,, yakni jika orang
yang mewakilkan menyetuj uinya. "

Dia melanjutkan, "Saya tidak mengetahui adanya perbedaan
tentang larangan bagi orang yang diberi amanat untuk mengutangkan
harta yang dititipkan kepadanya, sedangkan pemilik harta dalam hal
ini diberi hak untuk memilih [antara menyetujui atau tidak)."

Dia berkata, "Hal itu disimpulkan dari hadits bab yang
menyatakan bahwa makanan tersebut dikumpulkan dari sedekah
sebelum dibagikan, dimana pembagiannya biasa dilakukan pada
malam Idul Fitri. Ketika pencuri mengadu kepada Abu Hurairah akan
kebutuhannya, maka dia membiarkannya. Seakan-akan Abu Hurairah
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telah memberikan lebih dahulu (baca: mengutangkan) kepadanya

hingga waktu tertentu, yaitu saat pembagian z*at."

Sementara Al Karmani berkata, "Kesesuaiannya dapat dilihat
dari pemberian jangka waktu sampai dia mengajukannya kepada Nabi
SAW."

l* :, ;sii ,orla,r:ni gr*i y bt * !, J?, {i
fu- qasutullah SAII| mewakilkanku untuk menjaga zakat Ramadhan,

moka seseorang datang kepadaku lalu meraup). flalam riwayat Abu
Al Muwatakkil dari Abu Hurairah disebutkan, y,ilt f e oti 'Afr

'i'ni n'rfLir',.8 ji +j @anuasanya dia sedangmenjaga kurma

sedekah, lalu mendapati bekos telapak tangon, seakan-akon io telah
mengambil sebagiannya). Sedangkan dalam riwayat Ibnu Adh-
Dhurais melalui jalur ini disebutkan, 'dt :t i ,t n fit s$

(Ternyata kurma telah diambil darinya satu genggaman tangan).

U:itl6 (aku memeganginya). Dalam riwayat Abu Al Mutawakkil

disebutkan, ot'n Sui t'5i'{tt y i' & ,fr ;l *: *;;-} 6 ot

",::";- ,y.,"6 q r;( ri;i rigii ,ie ,ri;l!'$L'i o* Si a:;lii oi 'c"sri

'ri:ir6 (Sesungguhnya Abu Huroirah mengodukmt lnl itu kepada Nabi

SAW pada kali pertama, maka Nabi bersabda kcpadanya, "Apabila
englrau ingin menangkapnya, maka ucrykan; subhasna man
sakharaka li Muhammad (Maho Suci Dzot ysng teloh
menundukkanmu kepada Muhammad)." Abu Hwairah berkata, "Aku

mengucapkannya, tiba-tibo ia telah berdiri di hadryanku dan alat pun
memeganginys.").

lV *i Ltii jl Gesunggphnya aku hunh dan aht memiliki

tanggungan). Dalam riwayat Abu AI Mutawakkit disebutkan, UJt jui
';4r e i,i i Jit 'ri:i"i (Ia berkata, "sesungguhnya aku

mengambilnya untuk penghuni rumah yang miskin dari kalangon
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jin.").Sementara dalam riwayat Al Ismaili disebutkan , i'*i '!j (dan

aku tidak akan kembali).

q it 'eli,ii- 
1111o1, memberi madaat kcpadamu karenanya).

Dalam riwayat Abu Al Mutawakkil disebutkan, ';t U.7" t',;* ,it,

4t e ,!li li (Apabila engkau mengucapkannya, maka tidak alrun

mendelratimu jin laki-laki maupun perempuan). Sedangkan dalam

riwayat Ibnu Dhurais disebutkan, ti * ,!i lt";t 4t 4 of*-l
4 (tidak mendekatimu jin laki-laki maupun perempuan, kecil

maupun besar).

*ti dl'c;"ti ri1 lapabila engkau pergi ke tempat tidurmu).

Dalam riwayat Abu Al Mutawakkil disebutkan, :Ut ?A ,iE +
(Pada setiap subuh [pagi| dan sore).

qt f ,? <ifit 'd, *'r1 di r ii,ry uifSr 6 (ayat tatrsi

"Alloohu laa ilaaha illaa htrual hayyul qayryum" hingga engkau

menyelesaikan ayat). Dalam riwayat An-Nasa'i dan Al Ismaili

disebutkan, W ,r Wif i iP, dt ; rr iir r ltr (Attaahu taa

ilaaha illaa huwal baWul qayyuum dari awal hingga engkau

menamatkannya). Sementara dalam riwayat Adh-Dhurais dari jalur
Abu Al Mutawakkil disebutkan,'f#t A, n ff aif f br (Alloahu laa

ilaaha illaa huwal fuayyul qayyuum). Sedangkan dalam hadits Mu'a&
bin Jabal ditambahkan, ti'r'T J J??t ;,,1 :a:Tt ar"rL z;;ej pan

akhir surah Al Baqarah 'i,qo*ouanasuulu..'." sa'mpdi otno1. Oi

bagian awalnya disebutkan , a1lldt ; a,u: y \, & l' )fu Ji?
:Q,'Jui Pj y 1r' .* )tr Jb: dyu1i'c,,:;<i ,$t"l.ii # F'yi'&
i,yt ?qt il.,F' fii ,Ett:* e|P$a:e? ,i'rb\t 

9rr"*.lr ,l* $
'^!Llp 

Crg. * 'cr\:ri ,'^.;t);-',tr f, e un :.j"r* f e .qt y
(Dikumpulkan kepada Rasulullah SAl4/ kurma sedekah, maka olat

mendapati setiap harinya selalu berkurang. Aku melaporksn hal itu
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kepada Rasulullah SAW, mqlu beliau bersabda kepadaku, 'Itu adalah

perbuatan syetan, maka mvasiloh ia!' Aku pun mengctwasinya dan ia

datang dalam bentuk gajah" Ketiks sampai di pintu, iq masuk dari

sela-sela pintu dengan bentuk yang lain. Ia mendekati kurma,

kemudian memosukkan kc mulutnya. Aku mengencangkan pakoianku,

lalu menghadangnya)-

Dalam riwayat Ar-Rauyani disebutkan , ahri & g:J,;;iti U:ieta

Aaif;i\\ ,* : si ri'ei'ii;6 it2t, f Jt *i bt \!i s- iii
ry *t y Xrt ,J- ir J?j (Aku mengambilnya dan kedua

tanganku meraih bagian tengahnyo. Aku berksto, "\/'ahoi musuh

Allah! Engkau mendatangi kurma sedekah don mengambilnya,

sementara mereko lebih berhok daripada engkau. Sungguh aku akan

mengajukanmu kcpada Rosulullah SAIU agar beliau membongkar

aibmu.").

Dalam riwayat Ar-Rarryani juga disebutkan, Fk ,i'dlg"ti C

t:ib"r;"|it;p q\\6r:,)?\\ I f '* ui ,j6 t13r

**:q *u,lai .:&v 4 ," :y' -y e & ui ,:'tEi t
',t |fl, 1i'v t':t'€'F'if 'j,i,inni& .t43'Jb drr't:b'uy,q
ufl jt Jt;jt it .!? <n* yang menyebabkanmu memasuki

rumahht untuk memakon karmo? Ia berkata, "Aku adalah orang tua

yang miskin dan memiliki tanggangan. Alu tidak mendatangimu

melainkan dari or(mgerong yong berhak mendapat bagian.

Seandainya aku mendrytfun yang lain, maka alru tidak okan

mendatangimu- Kami dalruIu berada di lcota lcalian ini hingga diutus

sahabot kolian. KetiVa ditwunkan dua ayat, maka kami berpencor

dorfurya. Apabila engkmt mou melepaskanku, niscaya aht aksn

memberitahukan kepadoru kcdtto ayat itu." Aht berkota, "Baik." Ia

berlrsta, "Ayot htrsi dm akhir surah Al Baqarah dari firman-Nya
' Aamonar-ros uul' hingga aldtir- ").
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Kisah seperti ini telah dialami pula oleh Ubay bin Ka'ab, seperti

diriwayatkan An-Nasa'i, Abu Ayyub Al Anshari yang diriwayatkan
At-Tirmidzi, Abu Usaid Al Anshari yang diriwayatkan Ath-Thabrani,
dan Zaid bin Tsabit yang diriwayatkan Ibnu Abi Dunya. Akan tetapi,

tidak ada satu pun yang mirip dengan kisah Abu Hurairah, kecuali

kisah Mu'adz bin Jabal yang telah saya sebutkan.

Semua ini dipahami bahwa peristiwa tersebut terjadi berulang

kali. Dalam hadits Ubay bin Ka'ab disebutkan bahwa dia memiliki
wadah kurma yang senantiasa dia perhatikan. Namun, dia
mendapatinya selalu berkurang. Ternyata dia mendapati hewan yang

mirip dengan anak kecil yang hampir baligh. Aku berkata kepadanya,

"Apakah engkau dari bangsa jin atau manusia?" Ia berkata, "Bahkan
dari bangsa jin." Pada riwayat itu dikatakan, "Telah sampai kepada

kami bahwa engkau suka bersedekah dan kami ingin mendapatkan

sebagian dari makananmu." Dia bertanya, "Apakah yang dapat

melindungi kami dari kalian?" Ia berkata, "Ayat ini, ayat Kursi." Dia
menyebutkan hal itu kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda,

"Orang yang buruk itu telah berkata jujur."

Dalam hadits Abu Aynrb disebutkan, , j; 4i i*' 'n Uk 'rfr

ra.-it ti1.,J,6';ui f ilt e'$t Jlu,: tki,',.u',il:a S rlit i4 U*
;itjui ulr.rli F-,t ,t-i,i r i,( L-li;j Git6 ,!t'l?1.,,1i1' *,p
e* li"o@ LX.*,))'g* d 6'_p' 'q,fJt "^,i (*,Uipr (Bahwasanya

dia memiliki pundi kurma. Lalu syetan biasa datang dan mengambil

kurma darinya. Dia mengadukan hal itu kepada Nabi SAW, maka

beliau bersabda, "Apabila engkau melihatnya, mako ucapkan
'Bismillah, ajiibii Rasulullah' (dengan menyebut name Allah,

perkenanlranlah permohonan Rasulullah)." Dia menangkapnya, dan

ia bersumpah untuk tidak kembali. Dio mengatakan hal itu tiga kali
lalu berlrata, "Sesungguhnya aku akon menyebutkan kepadamu

sesuatu. Ayat Kursi, bacalah di rumahmu, niscaya syetan dan yang

lainnya tidak akan mende katimu.").
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Dalam hadits Abu Usaid As-Sa'idi disebutkan, "Ketika kurma di

kebunnya selesai dipanen, maka dia meletakkannya di dalam kamar.

Lalu syetan biasa mendatanginya dan mencuri kurma hingga

merusaknya." Dia menyebutkan sama seperti hadits Abu Ayyub, lalu

di bagian akhir dikatakan, "Aku menunjukkan kepadamu ayot yang

engkau baca di rumahmu, niscaya tidak ada (gangguan) yang datang

kepada keluargamu. Engkou membacanya pada bejanamu, niscaya

tidak ada yang menyingkop tutupnya. Is adalah ayat kursi. Kemudian

bogian belakangnya terbuka dan ia kentut." (Al Hadits).

Dalam hadits Zaid bin Abi Tsabit disebutkan bahwa dia keluar
menuju kebunnya, lalu dia mendengar suara yang berisik, maka dia

berkata, "Apakah ini?" Ia (suara itu) berkata, "Laki-laki dari bangsa
jin. Kami telah ditimpa kemarau, maka aku ingin mendapatkan

sebagian buah-buahan kamu." Dia berkata kepadanya, "Apakah yang

dapat melindungi kami dari kamu?" Ia berkata, "Ayat kursi."

a\k $1@an ia adalah pendusta).Ini merupakan kalimat yang

berada di puncak kesempurnaan, karena Nabi telah menetapkan

padanya sifat jujur sehingga dapat menimbulkan anggapan bahwa

beliau memujinya. Oleh sebab itu, beliau mengiringi dengan ucapan

"dan ia adalah pendusta".

Pelaiaran vane dapat diembil

l. Syetan terkadang mengetahui apa yang dapat memberi manfaat

bagi seorang mukmin.

2. Hikmah terkadang didapat oleh orang yang durhaka, tetapi dia

tidak dapat memanfaatkannya. Kemudian hikmah itu diambil

darinya dan dapat memberi manfaat.

3. Seseorang terkadang mengetahui sesuatu, tetapi tidak

mengamalkannya.
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4. Orang kafir terkadang membenarkan apa yang biasa dibenarkan
oleh orang yang beriman. Namun, hal itu tidak membuatnya
menjadi beriman.

Pendusta terkadang berkata jujur.

Telah menjadi kebiasaan syetan untuk selalu berdusta.

Terkadang syetan muncul dalam beberapa bentuk sehingga

memungkinkan untuk dilihat.

Firman Allah "sesungguhnya ia melihat kamu dan bangsanya
dari arah yang kamu tidak melihat mereka", khusus apabila
syetan dalam bentuknya yang asli sebagaimana diciptakan.

Orang yang ditugaskan menjaga sesuatu dinamakan sebagai

wakil.

Bangsajin juga memakan makanan manusia.

Jin dapat menampakkan diri kepada manusia berdasarkan syarat
tersebut.

Mereka berbicara dengan batrasa manusia.

Mereka biasa mencuri dan menipu.

Keutamaan ayat Kursi dan keutamaan akhir surah Al Baqarah.

Syetan biasa mengambil makanan yang tidak disebut nama

Allatr padanya.

Pencuri tidak dipotong tangannya dalam kondisi paceklik.
Namun, ada kemungkinan ukuran yang dicuri belum mencapai

batas yang mengharuskan hukum potong tangan. Oleh karena
itu, sahabat boleh memberi maaf sebelum menyampaikannya
kepada pembawa syariat.

Menerima udzur (alasan) atas apa yang diduga sebagai

perkataan jujur.

Kemampuan Nabi SAW melihat hal-hal yang gaib. Tercantum
dalam hadits Mu'adz bin Jabal bahwa Jibril datang kepada Nabi
SAW dan memberitahukan hal itu kepadanya.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ll.

t2.

13.

14.

t5.

i6.

17.

18.
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19. Boleh mengumpulkan zakat fitrah sebelum malam hari raya

Fitri, dan mewakilkan kepada sebagian orang untuk menjaga

dan membagi-bagikannya.

11. Apabila Wakil Menjual Sesuatu yang Rusak, maka Jual-

Belinya Tertolak

'qr:ljjt:,, ti'€r'^fr /.a,*'i.'"^1L'+ :Jti A- *
';-'; i*t y\' ,k 4' iyt\ie ,Js ^*?nt 'a,
ri';b. otS ,ii 16 lre';r-i , ,rut + hr * Ct'^:',Sw

,'.^"
&', *t; i' *Ut/$.Lbrfw'r4',s''' ;
I ,r;1' * tllt'*Z:rizji ::t; y & *ht ,.k'oit',Sd

:, *, i;t *,'F;A vrr'ii -;,,i,!\,f , ,'Stk

,rrr..'Dari Yatrya, dia berkata: Aku mendengar Uqbah bin

Abdul Ghafir bahwasanya dia mendengar Abu Sa'id Al Khudri RA

berkata, "Bilal datang kepada Nabi SAW dengan membawa kurma

bami (berkualitas baik). Maka Nabi SAW bersabda kepadanya,'Dari

manakah ini?' Bilal berkata, 'Aku memiliki kurma bermutu rendah,

maka aku menjual (menukar) 2 sha' darinya dengan I sha' kurma ini

untuk makanan Nabi SAW'. Saat ituNabi SAW bersabda, 'Uh... uh..-

riba yang nyata. Jangan engkou lalatkan, tetopi apabila engkau mau

membeli, maka juallah latrma dengan yang lain, kemudian beli

dengan hasil penjuolan itu'."

@:
Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Sa'id, *Bilal datang

kepada Nabi SAI( membawa kurma barni". Dalam hadits ini tidak
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ada penegasan tentang "penolakan", bahkan yang ada hanyalah isyarat
ke arah itu. Seakan-akan Imam Bukhari hendak mengisyaratkan

tentang hal itu pada lafazh yang terdapat pada sebagian jalur
periwayatannya.

Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Abu Nadhrah dari

Abu Sa'id 
-sehubungan 

dengan kisah ini- disebutkan, l"lj u'Jr ri;
(Ini adalah riba, maka kembalilranlah). lsyarat ke arah itu telah
dikemukakan pada bab "Orang yang Ingin Membeli (Barter) Kurma
dengan Kurma yang Lebih Baik Mutunya", dalam pembahasan

tentang jual-beli.

Di dalamnya terdapat perkataan Ibnu Abdil Barr,
"Sesungguhnya kisah ini terjadi dua kali. Pertama, tidak ada perintah

untuk mengembalikan (menolaknya), dan ini terjadi sebelum ada
pemberitahuan tentang haramnya riba. Kedua, terdapat perintah untuk
mengembalikan, dan ini terjadi setelatr ada pemberitahuan tentang
haramnya riba. Keterangan yang menunjukkan bahwa kejadian ini
terjadi lebih dari sekali adalah bahwa yang melakukan hal itu 

-padasalatr satu dari dua kejadian- adalah Sawad bin Ghaziyah (petugas di
Khaibar), sedangkan pada salatr satunya adalah Bilal."

Dalam riwayat Ath-Thabari dari jalur Sa'id bin Al Musayyab,

dari Bilal, dia berkat4 y {hi t:o :'cJJti'6 ,o\i "-,.: ,g,tb of g*u
memiliki kurma yang kurang bermutu, maka aku membeli dengannya

htrma yang lebih bagus). Di dalamnya disebutkan, iO' .,i.r U, SA

i *\1id,j7,e)tt;i#yb ob6:'I'*',*ti'Jr r.r ,;rli{r
: * p ft tu U ?, f, (Nabi SAt( bersabda, "Ini adatoh riba,

pergilah dan kcmbalikan kcpada pemililotya. Lalu ambil kurmamu,

setelah itu tukor dengan gandum atau syo'ir, kemudian beli
dengawryo dari htrma ini dan bawa kemari.").

: f, i;, ?, F, $ Quallah htrma dengan yang lain, lalu

beli dengan hosil penjualan itu). Dalam riwayat Muslim disebutkan,

FATEITL BAARr - 199



:*, "i ?T F: y frt q-i-ts oi citi ,t\ $i (Atran tetapi apabila

engkau mau untuk membeli kurma ini, maka iuallah kurma tadi

dengan barang lain, kemudian belilah kurma ini).

Pelaiaran vans danat diambil

1. Anjuran untuk meneliti sesuatu yang meragukan.

2. Perhatian seorang pemimpin terhadap urusan agama dan

mengajarkannya kepada siapa saja yang tidak mengetahui.

3. Memberi petunjuk untuk memperoleh hal-hal yang

diperbolehkan.

1. Perhatian orang yang diikuti terhadap urusan orang yang

rnengikutinya.

5. Memilih makanan yang baik.

6. Transaksi riba dianggap batal, sebagaimana telatr dijelaskan di

tempatnya.

12. Perwakilan dalam Pengurusan Wakaf dan Nafkah, serta

Memberi Makan Sahabatnya dan Makan dengan Cara yang

Patut

'ciiL"JJ, e'd,,*?nr ue, #yb C id t;c *
'-:.. ,z rt tzt ' 

s'

atr-e * f ,*';.lr,<i .vu 
"ru * { ** "ti;ku'# J;;ok *,Yf qfl,€Y,:;

2313. Dari Amr, dia berkata tentang sedekah Umar RA, *Tidak

ada dosa atas wali untuk makan dan memberi makan sahabatnya tanpa

mengumpulkan harta." Maka, biasanya lbnu Umar memegang urusan

2OO - FATHI'L BAARI



sedekah fJmar, menghadiahkan kepada orang-orang dari penduduk

Makkah yang biasa singgah di tempat mereka.

Keterangan Hadits:
.-t -i-. .

P 9,b rl $entanq sedekah Umar), yakni dalam riwayatnya

mengenai hal itu dari Ibnu Umar, seperti ditegaskan oleh Al Mizzi
dalam kttab Al Athraf. Lalu riwayat Al Ismaili memperjelas melalui
jalur Ibnu Abi Umar dari Suffan, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Umar.

,Y ? (tonpa mengumpulkan). Hanya saja Ibnu Umar

menghadiahkan sebagian harta itu berdasarkan syarat yang telah
disebutkan, yaitu memberi makan sahabatnya. Ada kemungkinan pula
dia memberi makan dari bagiannya sendiri untuk dimakan dengan

cara yang patut. Beliau melebihkan dari kebutuhannya untuk
dihadiahkan kepada para sahabatnya.

yl (kcfaaa manusia). Al Ismaili menjelaskan bahwa mereka

adalah keluarga AMullah bin Khalid bin Usaid bin Abu Al Ash. Al
Muhallab berkat4 "Umar mendasari syarat wakafnya dari kitab Allah,
dimana disebutkan tentang wali anak yatim,oji$i! JttI fJil o,& or1

(Barangsiapa miskin, maka hendaklah dia memakan dengan cara
yangpatut).

13. Perrakilan dalam Masalah Hukuman yang Telah Ditentukan
(Hudud)

o o. c. \, c.

dl +j J, drll +e'tJtt'rJ-,j'+ 
\,

o
-zoz )
ot-P

a"-fru_
,i)s
,; ,.

Jt;
tt- -.Jr|t

c ! ..t c.

i/.inr ":? * eW u.t f
jr'4t r tli:?' et ?,
.ta:Lrui?, ;:$ *x^;i/t
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2314-2315. Dari [bnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdullah bin

Zaid bin Khalid dan Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Pergilah pagi-pagi, wahai Unais, kepada istri orang ini!
Apabila dia mengaku, maka rajamlah!"

:)ts c,rt)t ; #'*'"^<1). "-r.tJl--djt,.

,i 0t'
;qn

J*j
'r " . #o.

.rl all ,f q-Yt f
, , ,o.1, o I.!;E dL;Jl C.t sl

:Jt3 ,i;-p-'o|l ,'#r.i-Fr: J

qf hr & at J;:';G
-r, t a.. ' tzzz 

- t z

rA" iti.'yi ,t?'r'e 6 ij<i
2316. Dari Ayyub, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Uqbah bin Al

Harits, dia berkata, "Didatangkan An-Nu'aiman -atau 
Ibnu An-

Nu'aiman- dalam keadaan minum (minuman keras). Maka

Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang yang berada di rumah

untuk memukulnya." Uqbah bin Harits berkata "Aku termasuk orang

yang memukulnya. Kami memukulnya dengan sandal dan pelepah

kurma."

Keteransan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan penggalan hadi* Abu Hurairah dan

Zaid bin Khalid tentang kisah orang yang disewa, yang disebutkan

secara ringkas, *Pergilah pagi-pagi, wahai Unais, kepada istri orang

ini. Apabila ia mengaku, maka raiamlah." Kalimat inilah yang

diperlukan oleh judul bab di atas. Hadits ini akan disebutkan secara

lengkap disertai keterangannya dalam pembahasan tentang hudud

(hukuman).

Itli$t i.r 2i latau lbnu Nu'aiman). Keraguan ini bersumber dari

perawi. Sementara tercantum dalam riwayat Al Ismaili, "Didatangkan

Nu'man atau Nu'aiman." Al Kasymihani meriwayatkan yang serupa,

seperti akan disebutkan pada pembahasan tentang hudud (hukuman).

Lalu dalam salah satu riwayat Al Ismaili disebutkan, "Aku datang
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membowo An-Nu'aimon", tanpa ada unsur keraguan. Dari riwayat ini
dapat diambil keterangan mengenai nama orang yang menghadirkan

Nu'aiman.

Dalam riwayat Zubair bin Bakkar melalui jalur Abu Bakar bin
Muhammad bin Amr bin Hazm dari bapaknya, dia berkata, ,,"":;:urO'(-

'qtlJt 
ry-'o@r 'i Jvi-",y, fO, Madinah ada orang yong bernama

Nu'aimon, dia minum [minuman kerasJ), lalu disebutkan seperti di
atas.

Ibnu Mandah meriwayatkan dari hadits Marwan bin Qais As-

Sulami dari seorang sahabat Rasulullah, ';'Pt y \, ,P ilt bt

a:rat : ;6 'ot;*l '^l Jud- or:$; &t $esungguhnya Nabi SAW

melewati seorang laki-laki pr*obrk yong bernama Nu'aiman. Maka
beliau memerintahkan untuk memukulnya). Dia adalah Nu'aiman bin
Amr bin Rifa'atr bin Al Harits bin Sawad bin Malik bin Ghanam bin
Malik bin An-Najjar Al Anshari, salah seorang yang ikut perang

Badar dan dia senang bergurau.

6sl6 (dalam keadaan minum). Akan disebutkan pada

pembahasan tentang hukuman melalui jalur lain, o- f-' $j (Dan dta

dalom keadaon mabuk). Lalu ditambahkan, 4b 'r*J (Maka hal itu

memberatkannya).

Adapun hubungannya dengan judul bab di atas terdapat pada

karimat, 6:;.-5- b( .*jr e oe u rut y ht & l' J;:) V6
(Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang yang berada di rumah
untuk memukulnya). Sebab, seorang imam [pemimpin] bila tidak
langsung menegakkan hukuman dan menyeratrkan kepada orang lain,
maka hal ini sama seperti mewakilkan kepada mereka untuk
melaksanakan hukuman itu.

Dari hadits ini disimpulkan batrwa menegakkan hukuman bagi
peminum khamer tidak perlu menunggu sampai dia sadar, berbeda
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dengan hukuman bagi wanita hamil (karena zina) harus ditunggu

sampai melatrirkan.

14. Perwakilan dalam Pengurusan Hewan Kurban dan

Memperhatikannya

'i',;i 6',f"), * irx * i; i f ojj 1' ls f
h, ,* ^r 

J'y, f:*:uy'di (t 'rir; hr na; a-xa UG

*'i ,i.$. ejqp hr & n' J;r6rt';'o* *', ^1,| 
- .l

?,t *i?A *jf h' e i,);,,*?H.* oj cA,
s"dr '; &';

2317.Dari AMullah bin Abi Bakar bin Hazm, dari Amrah binti

Abdunahman bahwasanya dia mengabarkan kepadanya, "Aisyah

berkata, oAku memintal tali-tali kalung hewan kwban Rasulullah

SAW dengan kedua tanganku. Kemudian Rasulullah SAW

mengalungkannya dengan kedua tangannya. Kemudian beliau

mengirimkannya bersama bapakku- Tidak haram atas Rasulullah

SAW sesuatu yang dihalalkan Allah kepadanya hingga hewan kurban

disembelih'."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Aisyah tentang kisahnya yang

memintal tali kalung serta perbuatan Nabi SAW yang mengalungkan

tali itu di leher hewan dengan kedua tanganny4 lalu mengirimnya

bersama Abu Bakar. Hubungannya dengan judul bab sangat jelas,

yakni mengenai perwakilan dalam pengurusan hewan kurban. Adapun

tentang memperhatikanny4 barangkali Imam Bukhari mengisyaratkan

kepada kandungan hadits, bagaimana Nabi SAW mengalungkan tali
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itu dengan kedua tangannya sendiri. Maka, menjadi keharusan bagi
Abu Bakar untuk memberi perhatian atas apa yang diperhatikan oleh
Nabi. Hal ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang haji.

15. Apabita Seseorang Berkata kepada Wakilnya, "Letakkanlah
di Tempat yang Dikehendaki Allah", dan Wakilnya Berkata,

"Aku Telah Mendengar Apa yang Engkau Katakan"

tr,t-zoz)c4,'rl.

:r-)tr .9-l J 6*) q"

,t,'ly i ni f
.r,--ir '"* Ukrie ;. glI:;i'",-L1r ,ttr', .tv lyi",
V:6 i r;ti qqu *t y \' 'u )' J;; or,i
'-AL 

l'?o O# \'ry * i,'jusi>u; t ,-L

;ri lirr Ll I' J;r'i ,iu; *:)' * ht J" it {;; j\
;:;i'"Ji'of, <bo* \,ry ,? ittius!> lr,1 ,f.in
J;_, t;- t$b,l' li t^?i3 ci ;\i ! i,* 6f;ie;'!t
'+i .et;,ScU;,e.t.,,1c 

"f: e,i* .+ L; I'

t ?.1ot;
tcz 1.
4:9 al)t

.ilt J';:r 6- #"i ,56 .i/tr' .; ,i);X "tt1r 6rii ,W'i C

'* ,4j irvi €'Aa" I \t':'i
.et,,!!';"L\riu, ly ,f Ea1U.6

2318. Dari Ishaq bin Abdullah, dia mendengar Anas bin Malik
RA berkata: Abu Thalhah adalah seorang Anshar yang memiliki harta
paling banyak di Madinah. Harta yang paling dia cintai adalah

Bairuha', yang letaknya berhadapan dengan masjid. Biasanya
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Rasulullah SAW memasukinya dan minum airnya yang sangat baik.

Ketika turun ayat "seknli-kali kamu tidak aknn mencapai kebaikan

hingga kamu mena/kahkan sebagian dari apa yang kamu cintai", Abu

Thalhah berdiri menuju Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai

Rasulullah! Sesungguhnya Allah berfirman dalam kitab-Nya 'sekali-

knli kamu tidak akan mencapai kebaikan hinggo ksmu menaJkahkan

sebagian dari apa yang kamu cintai'. Sesungguhnya hartaku yang

paling aku cintai adalah Bairuha'. Sungguh ia adalah sedekah bagi

Allah, aku mengharapkan kebaikannya dan perbendaharmnnya di sisi

Allah. Letakkanlah ia, wahai Rasulullah SAW, dimana saja engkau

kehendaki!" Beliau bersabda, "'Wah, itu adalah harta yang

menguntungkan, itu adalah harta yang menguntungkan. Aku telah

mendengar apa yang engkau katakan tentangnya, dan aku berpendapat

agar engkau memberikannya kepada kaum kerabat-" Abu Thalhah

berkata, "Aku akan melakukannya, wahai Rasulullah!" Abu Thalhah

(kennudian) membagikan kepada kaum kerabatnya serta anak-anak

pamannya. Riwayat ini dinukil pula oleh Ismail dari Malik.

Diriwayatkan oleh Rauh dari Malik dengan lafaztr "rabih"

(menguntungkan).

Keterangan Hadits:

(Bab apabila seseorang berkata kepada wakilnya, "Letakkonlah

di tempat yang dikehendaki Allah", dan wakilnya berkata, "Aku telah

mendengar apo yang engkau katakan.")' Yakrd, dia meletakkannya

sesuai dengan yang dikehendaki, maka itu diperbolehkan-

Pada bab ini disebutkan hadits Anas tentang kisah sedekah Abu

Thalhah ketika turun firman Allah, "seknli-kali kamu tidak akan

mencapai kebaikon hingga kamu menaftahkan sebagian dari apo

yang kamu cintai." Dalil untuk judul bab terdapat pada perkataan Abu

Thalhah kepada Nabi SAW , t;-171i,1' Y a?\ 6:r. *\i y"n* q,
'&'* lt'J*: (Sesungguhnya ia adalah sedekoh untuk Allah, aku

mengharapkan kebaikannya dan perbendahqraonnya di sisi Allah.
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Letakkanlah ia, wahai Rasulullah, dimana saja engkau keheruiaki!).

Nabi SAW tidak mengingkari perkataannya ini, meskipun Nabi SAW

tidak membagikan langsung dan malah memerintahkan Abu Thalhah

untuk membagikannya kepada kaum kerabat, akan tetapi yang

menjadi hujjah adalah taqrir (persetujuan) Nabi SAW atas hal ini.

Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa perwakilan itu tidak

sempuma kecuali jika orang yang diwakili itu menerimanya, sebab

Abu Thalhah berkata, "Letakkanlah ia di tempat yong Allah kehendaki

otasmu." Nabi SAW mengembalikan amanah itu kepadanya seraya

bersabda, "Alat berpendapat agar engkau membagikanya kepada

koum kerabat."

A\ :d)6'* L\t')tii lnauh berkata dori Malik dengan lafazh

"raabih"). Maksudnya, Rauh bin Ubadah sepakat dengan perawi

lainnya dalam menukil hadits ini dari Imam Malik, baik dari segi

sanad maupun matan, kecuali pada lafazh ini. Riwayat tersebut

dikutip oleh Imam Ahmad. Penjelasan tentang perbedaan lafazh ini
telah dikemukakan pada bab "Membayar Zakat kepada Kaum

Kerabat", pada pembahasan tentang zakal. Hadits ini juga akan

dijelaskan pada pembahasan tentang wakaf.

16. Mewakilkan Orang yang Jujur dalam Menjaga
Perbendaharaan dan yang Sepertinya

*j*
:rri 6

2319. Dari Buraid bin
Musa RA, dari Nabi
perbendahoroon yang jujur

Abdullah, dari Abu Burdah, dari Abu
SAW, beliau bersabda, "Penjaga

dan menaflrnhkan -barangkali beliau
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mengatokan "Yong memberi"- apa yang diperintahkan kepadanya

secara lenglmp dan sempurna dengan senang hati seperti yang

diperintahkan, maka dia adalah salah satu di antara orong-orang

yang bersedeknh."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Musa tentang penjaga

perbendaharaan yang jujur. Hal ini telah dijelaskan pada pembahasan

tentang zakat. Imam Bukhari telah menyebutkan pula jalur

periwayatan lain dari hadits ini di awal pembahasan tentang ijarah

(sewa-menyewa).

Penutup

Pembahasan tentang pemberian jaminan (wakalah) memuat 26

hadits. Hadits yang memiliki sanad yang mu'allaq sebanyak 6 hadits,

dan sisanya memiliki sanad yarrg maushul. Adapun hadits yang

diulang sebanyak l2 hadits.

Hadits-hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, kecuali

hadits Abdunahman bin Auf tentang pembunuhan Umayah bin

Khalaf, hadits Ka'ab bin Malik tentang kambing yang disembelih,

hadits utusan Hawazin dari kedua jalur periwayatannya, hadits Abu

Hurairah tentang menjaga z*at Ramadhan (zakat fitrah), dan hadits

Uqbah bin Al Harits tentang kisah Nu'aiman. Pada pembahasan ini

terdapat 6 atsar dari satrabat dan generasi sesudah mereka, wallahu

a'lam.
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41. KITAB PERTANIAN DAN MEMBERIKAN
LAHAN PERTAI\IIAN UNTUK DIKBLOLA

ORANG LAIN

1. Keutamaan Menumbuhkan dan Menanam Tanaman Apabila

SebagiannYa Dimakan

6 €!j\ ,iu;'r Jvi
.(6l!i,'rujr4j1,;r-,:

Dan Firman Allah, "Maka terangknnlah kepadaku tentang apa

yanglraliantanam?Apakahlumuyangmenumbuhkannyaataulcah'Ko^i 
yong menumbuhksn? Apobila Kami menghendaki, niscaya Kami

akan menjadikarurya kcring-- (Qs' Al Waaqi'ah (56): 63-65)

iu' & lnr J't-,iG',su ir hr d,t Iy ; if 7 ;;a 7
'rt?'ifqGriL;i'r1 ,L'; ""f * 4u t'*j.Y
$t- L(t $''ti 'l; t, SG, .:i* ', '; ok ol 'i^'l 'ri Lr;y

;L;f iu, 
'Jb 

d'*;i ce i;a

'j ts'trsr'Jr'SJ ?i U*;i ifl,bi:;;
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232A. Dari Qatadah dari Anas RA, dia berkata, "Rasulullah
SAW bersaMa, 'Tidaklah seorang muslim menanam tanaman atau
menumbuhkon tumbuhan lalu dimakan oleh burung, manusia atau
hewan ternale, melainkan hal itu menjadi sedeknh baginyo."

Muslim berkata kepada kami; Aban telah menceritakan kepada
kami, Qatadah telah menceritakan kepada kami, Anas telah
menceritakan kepada kami dari Nabi SAW.

Keterangan Hadits:

(Bismilloahirrahmaanirrahiim, Kitab memberikan lahan
pertanian untuk dikelola orang lain. Bab keutamaan bertani dan
menanam tananam apabila dimakan sebagiannya, dan firman Allah
"Maka terangkanlah kepadaku tentang apo yang kamu tanam...").
Demikian yang disebutkan oleh An-Nasafi dan Al Kasymihani, hanya
saja keduanya mengakhirkan basmalah. Kemudian An-Nasafi
menambahkan, "Bab 'Apa yang Disebutkan tentang Bertani dan
Memberikan Lahan Pertanian untuk Diolah Orang Lain serta
Keutamaan Menumbuhkan Tumbuhan...' dan seterusnya". Atas dasar
ini, Ibnu Baththal melandasi penjelasannya. Dalam riwayat Al Ashili
dan Karimah disebutkan redaksi yang serupa dengannya, hanya saja
keduanya menghapus kalimat "Kitab Kerjasama di Bidang Pertanian",
dan dalam riwayat Al Mustamli "Kitab Pertanian".

Al Hamawi mendatrulukan lafazh "basmaloh", dan dia
menyebutkan redaksi "Pada Pertanian" sebagai ganti "Kitab
Pertanian".

Tidak diragukan lagi bahwa ayat di atas menunjukkan bolehnya
bertani. Hal itu dikarenakan Allah menyebutkannya sebagai anugerah.

Sedangkan apa yang disebutkan dalam hadits menunjukkan tentang
keutamaannya, dengan syarat yang disebutkan Imam Bukhari.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari mengisyaratkan
tentang bolehnya merutnam tumbuhan. Adapun larangan tentangnya,
seperti yang dinukil dari Umar, adalah khusus apabila pekerjaan itu
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telah menyibukkan orang dari berperang dan urusan yang harus

dikerjakan. Atas pengertian ini dapat dipahami hadits Abu Umamah

yang disebutkan pada bab berikutnya."

# 4 6 (tidaktah seorang muslim)- Dalam hal ini tidak

termasuk orang kafir, sebab pada kalimat selanjutnya dikatakan bahwa

apa yang dimakan darinya termasuk sedekah. Maksud dari sedekah

adalah ganjaran di akhirat, dimana ia khusus bagi orang Islam. Hanya

saja tanaman orang kafir yang dimakan, pemiliknya akan diberi

balasan di dunia seperti tercantum dalam hadits Anas yang

diriwayatkan Imam Muslim. Adapun pendapat mereka yang

mengatakan bahwa hal itu dapat meringankan siksanya di akhirat,

perlu dibuktikan dengan dalil.

"lX'Jttj (Muslim berkata). Demikian yang diriwayatkan An-

Nasafi serta sejumlah periwayat lainnya. Sementara 9:ly riwayat

Abu Dzar, Al Ashili dan Karimah disebutkan, ili Ut )t,j (Muslim

berkota kepada kami). Muslim yang dimaksud adalah Ibnu Ibrahim.

Sedangkan Aban adalah Ibnu Yazid Al Athar. Imam Bukhari hanya

menukil hadits tersebut sebagai pendukung, dan saya tidak melihat

dalam kitab Shahih-tya riwayat Aban bin Yazid yang dinukil dengan

sanad yang maushul selain di tempat ini.

Imam Bukhari juga menukil riwayat Hammad bin Salamah

sebagai penguat. Dia menyebutkan dalam pembahasan tentang

kelembuatan hati, "Abu Al Walid berkata kepada kami, Hammad bin

Salamah telah menceritakan kepada kami."

Kalimat "berkata kepada kami" umunnya digunakan Imam

Bukhari 
-berdasarkah 

hasil penelitian mendalam terhadap

kitabnya- pada riwayat-riwayat yang dijadikan sebagai pendukung

atau penguat, dan terkadang pula digunakan pada riwayat-riwayat

yangmouquf.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan sanad riwayat Aban

tanpa menyebutkan matan-nya, sebab maksud Imam Bukhari adalah
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ingin membuktikan bahwa Qatadah telah mendengar langsung dari

Anas.

Imam Muslim meriwayatkan dari Abd bin Humaid, dari Muslim
bin Ibrahim (yang disebutkan pada sanaddi atas) dengan lafazh, 1'oi
*,C ?1'#i ,F.Jlrt tih .,,rb i,i,:ui raili ;,,"ai;r F?\ >r;ri.s[ iirr

'# ,jA (Sesungguhnya Nabi Allah melihat kurmo milik Ummu

Mubasyir, seorong wanita dari kolangan Anshar, maka beliau
bersabda, "Siapakah yang menanam kurma ini, apakoh seorong

muslim atau kafir?" Merelca menjawab, "Muslim. "). Lalu disebutkan

seperti hadits di atas. Demikian Imam Muslim meriwayatkan dengan

mengalihkan kepada apa yang dikatakan Ibrahim.

Abu Nu'aim menjelaskan dalam kitab Al Mustakhraj dari jalur

lain dari Muslim bin Ibrahim dan Baqiyah , 'lSV ( 'JJI aF- l itti
"i* 'i iri :f tr; 1i * ii ir::t ii (Beliau bersabda, ',Tidaklah

seorang muslim menanam tanaman lalu dimakan oleh manusia,

burung dan hewan ternak melainkan menjadi sedekah baginya.").

Hadits ini diriwayatkan Imam Muslim dari Jabir melalui
beberapa jalur. Di antara jalur periwayatannya menggunakan kata

"sabu"' (binatang liar) sebagai ganti "bahimah" (hewan ternak).

Dalam riwayat ini juga disebutkan, ?i W,"tf* 'i l,ri ff (Melainkan

sebagai sedeknh baginya yang ada pahalanya). Di antara jalur
periwayatannya disebutkan pula "LJmmu Mubasyir atau Ummu
Ma'bad", dengan disertai keraguan. Sedangkan pada riwayat lain
disebutkan "IJmmu Ma'bad" tanpa keraguan. Pada riwayat yang lain
lagi disebutkan "Istri Zaid bin Haritsah". Namun, semua ini adalah

satu orang yang memiliki dua rurma panggilan. Adapun nama aslinya

adalah "Khulaidah". Lalu pada satu riwayat dikatakan "Dari Jabir,

dari Ummu Mubasyir", artinya ia memasukkan hadits ini sebagai

riwayat Ummu Mubasyir.

Hadits ini menerangkan tentang keutamaan bercocok tanam dan

bekerja sama di bidang pertanian, serta anjuran untuk mengolah tanah.
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Dari sini disimpulkan tentang bolehnya memiliki tanah dan

mengelolanya. Hadits ini juga menerangkan tentang kekeliruan

perkataan sebagian orang yang berperilaku zuhud, yang mengingkari

pekerjaan tersebut. Adapun riwayat-riwayat yartg melarang bercocok

tanam dipahami apabila hal itu dilakukan secara berlebihan, sehingga

dapat melalaikan urusan agafia.

Di antara hadits tersebut adalah riwayat lbnu Mas'ud dari Nabi

SAW, Urijt d ,t'P +;ia tt tili*3 '! (Janganlah kolian menjadikan

ladang [sebagai usahal sehingga lalian cinta dunia).

Al Qurthubi berkata, "Hadits ini dapat dipadukan dengan hadits

di atas dengan memahami bahwa yang dimaksud adalah berlebihan

dan menyibukkan diri sehingga melalaikan urusan agama. Adapun

hadits pada bab di atas dipatrami apabila bekerja di ladang hanya

sekadar untuk menghidupi diri atau memberi manfaat bagi kaum

muslimin dan demi meraih pahalanya."

Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan , i i\"eS* i;i l.r( il
a,tfr (Melainkan sebagai sedekah baginyo sampai hari Kiamat).

Konsekuensinya, pahala perbuatan itu terus berlangsung selama hasil

tanaman yang ditanam itu masih dimakan, meski orang yang

menamannya telah meninggal dunia atau kepemilikannya telah

berpindah tangan kepada orang lain. Makna zhahir hadits tersebut

menyatakan bahwa pahala didapat oleh orang yang menanam

langsung, meski tanaman itu milik orang lain, sebab Nabi SAW

bertanya kepada Ummu Mubasyir tentang siapa yang menanamnya'

Ath-Thaibi berkata, "Kata 'muslim' disebutkan dalam bentuk

nakirah (indefinit) lalu ditempatkan dalam kalimat negatif, sementara
,hewan' disebutkan secara umgm. Hal ini menunjukkan bahwa

muslim -baik 
merdeka, budak, taat maupun bermaksiat- apabila

mengerjakan perbuatan mubah, tetapi dapat diambil manfaatnya oleh

hewan, maka manfaatnya akan kembali kepadanya dan dia berhak

mendapat pahala karenanya."
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Hadits ini juga menunjukkan penisbatan kata "menumbuhkan"
kepada manusia. Sementara telah disebutkan larangan tentang itu dari
hadits yang cukup kuat, yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari Abu
Hurairah, dari Nabi SAW, '#'li ,CV ,p,4i ,'*r: Vt;i S;;- t
;tjLrtlr',;; ?i'r€i1y pfi ,;r;; )t )y(Janganlah salah seorang di

antara lealian mengataknn "Aku menumbuhkqn',, akon tetopi
hendabtya dia mengatakan "Alilt menonam". Tidakkah kalian
mendengar tirman Allah, "Apakah kamu yang menumbuhkannya
ataukah Kami yang menumbuhkan? "). para perawi hadits ini
tergolong tsiqah (terpercaya). Hanya saja Muslim bin Abi Muslim Al
Jurmi --menurut Ibnu Hibban- terkadang melakukan kekeliruan.

Abd bin Humaid meriwayatkan dari jalur Abu Abdurrahman
As-sulami seperti itu. Namun, tanpa menisbatkannya kepada Nabi
SAW.

AI Muhallab menyimpulkan bahwa barangsiapa menanam di
tanah orang lain, maka tanaman itu untuk orang yang menanam dan
dia berhak meminta kepada pemilik tanah untuk memberikan upah
bagi pekerjaan seperti itu. Akan tetapi, penetapan hukum seperti ini
dari hadits tersebut cukup jauh. Adapun pembicaraan tentang usaha
paling utama telah disebutkan dalam pembahasan tentang jual-beli.

2- siksaan yang Ditakuti Akibat Menyibukkan Diri dengan Alat
Pertanian atau Melebihi Batas yang Diperintahkan

-JG ?F,yl i *3 + ,sLi- iu ;^At ."rr1l dj c
'*il rt f;,a. ttal,-U t j'A *r y \, * dt :

.rit";',;',s:t -^Ai 
di i:"ri ;rr "? I ju .jir ii,r

2321-Dari Abu umamah et gahiti, dia berkata (dan dia melihat
bajak atau alat pertanian): Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,
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*Tidaklah alat ini masuk ke rumah suatu kaum melainknn Allah akan

memasukkan kepadanya kehinaan." Muhammad berkata, "Nama Abu
Umamah adalah Shuday bin Ajlan."

Keterangan Hadits:

(Bab sil<saan yang ditahtti akibat menyibukkan diri dengan alat
pertonian atau melebihi batas yang diperintahkan). Demikian yang

disebutkan dalam riwayat Al Ashili dan Karimah. Sementara dalam

riwayat Ibnu Syibawaih disebutkan, "Atau melewati". Lalu dalam
riwayat An-Nasafi dan Abu Dzar disebutkan, "Telah melewati".
Maksud "batas" di sini adalah apa yang disyariatkan, sehingga

cakupannya lebih luas dari sekadar wajib atau sunah.
o! 

^ 
.jit' il,r 'dt\i \1 (meloinkon Allah memasukkan kepadanya

kehinaan). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, if iiii ff
(Melainkan dia dimasuki kehinaan). Maksudnya, bea tanah yang

diminta para penguas4 yang menjadi beban mereka. Mengelola tanah

pertanian pada awal mulanya hanya dilakukan oleh kafir dzimmi,
maka para sahabat tidak suka mengerjakannya.

Ibnu At-Tin berkata" "Ini termasuk pemberitahuan dari Nabi
SAW mengenai perkara-perkara yang gaib, sebab yang disaksikan

saat ini banyak kezhaliman yang dialami para petani."

Imam Bukhari mengisyaratkan pada judul bab tentang
perpaduan antara hadits Abu Umarnah dengan hadits di bab terdahulu

tentang keutamaan menanam tanaman. Cara yang dimaksud dapat

dicapai dengan salatr satu dari dua cara: Pertama, lnungkin celaan

bagi perbuatan itu berlaku apabila seseorang menyibukkan diri
dengannya, sehingga apa yang diperintahkan untuk dipelihara
terabaikan. Keduo, dipahami bahwa ia tidak melalaikan apa yang

diperintahkan, tetapi melampaui batasnya.

Adapun yang tampak bahwa perkataan Abu Umamatr dipahami

berlaku bagi mereka yang melakukannya sendiri. Adapun mereka
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yang memiliki pekerjaan dan memasukkan ke rumahnya alat-alat

pertanian bukanlah yang dimaksudkan. Mungkin pula dipahami secara

umurn, karena sesungguhnya kehinaan mencakup semua orang yang

membebani dirinya dengan sesuatu yang menyebabkan orang lain

menuntutnya, terutama apabila tuntutan ini dari pihak penguasa.

Dari Ad-Dawudi dikatakan bahwa yang demikian itu berlaku

bagi mereka yang tinggal di negeri yang berdekatan dengan musuh.

Apabila dia menyibukkan diri dengan pertanian dan tidak meiatih

ketangkasan dalam berperang, maka ia akan mudah dilumpulilian oleh

musuh.

3. Memelihara Anjing untuk Menjaga Tanaman

\t ,u it J'yrj6 'ju 
& ii,r 'q:ri;-; ,4 c '{:- dj r

.kll L'4y,1 i;,f 'e.rpk'aai t:pi&
d, ,r;;j ,i * ca fi, ib I' i6 .'4;,u',i 7';
* il* il ,lo', .*'ri,>'i-'si f.k ll ei y iu' &

.-,*['ri * * :{) ^li h' *t- Ct ;i;-} ,,ri,. ,

2322. Dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah RA, dia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa memegang (memelihara)

anjing, sesungguhnya amalannya dikurangi satu qirath setiap hari,

lrecuali anjing untuk menjaga tanaman atau hewan ternak." Ibnu Sirin
dan Abu Shalih meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW,

"Kecuali anjing untuk menjaga kambing dan tanaman, atau untuk

berburu." Abu Hazim berkata dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW,

"Anjing untuk berburu atau menjoga hewan ternok."
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,di ;'rvi '* '^fi';:L +;" ;y.';ri)r"oi'# ; ti- f
+ \, Jr;4' 7*i ? okr'i;* :1i ,1 "tr,-' t:)
#t ; ,J'i- *'t *\t -* ^t'e'r-,r'+ 

,'Js :*i
|-*s .\r; y i l; ,y 'ua;: G'* \'r C.r'^b GJ;i k
r*Lri et iJs r*'tf h' J:" it )';, qt*'.x ui

-x^At

2323. Dari Yazid bin Khushaifah bahwa As-Sa'ib bin Yazid

rnenceritakan kepadanya, sesungguhnya dia mendengar Sufuan bin

Abu Zuhair 
-seseorang 

yang berasal dari bani Azdi Syanu'ah dan

dia termasuk sahabat Nabi SAW- berkata, "Aku mendengar

Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapo memelihara aniing yang

tidak dibutuhkan untuk menjaga tonoman ataupun hewan, maka

amalnya berkurang satu qirath setiap hori'." Aku berkata, "Apakah

engkau mendengar hal ini dari Rasulullah SAW?" Dia berkata,

"Benar, demi Rabb masjid ini."

Keteransan Hadits:

(Bob memelihara anjing untuk meniago tanaman). Ibnu Al
Manayyar berkata, "Imam Bukhari bermaksud menjelaskan tentang

bolehnya bercocok tanam, berdasarkan dalil tentang bolehnya

memelihara anjing 
-yang 

pada dasarnya adalah terlarang- untuk

menjaga tanaman. Apabila hal yang terlarang diberi rukhshah

(keringanan) demi pertanian, maka hukum pertanian itu sendiri adalah

mubah (boleh)."

*K lJ;i';r, (barangsiapa memegang anjing). Dalam riwayat

Suffan bin Abu Zuhair (hadits kedua di bab ini) disebutkan dengan

lafazh, Si .;r, ';s (barangsiapa memelihara anjing). Lafazh ini
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sesuai dengan judul bab, dan sekaligus sebagai penafsiran terhadap

kata "memegang" yang terdapat pada riwayat ini-

Imam Ahmad dan Muslim serta An-Nasa'i rneriwayatkan dari
Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah dengan

lafazh, 9u,it g\')'ri r:" * ,l qt G, y (Barangsiapa memetihara

anjing yang bukan anjing untuk berburu, tidak untuk menjaga
ladang/tanamon, dan bukan untuk menjaga hewan, maks
sesungguhnya pahalanya berkurang dua qirath setiap hari).

Tambahan kata "tanaman" telah diingkari oleh Ibnu Umar.
Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Amr bin Dinar dari Ibnu
Umar disebutkan, tt y:o ,l * ,yrli'pi io i' *i; ,rSr ii
f * (Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh

anjing, kecuali anjing untuk berburu atau anjing untuk menjaga
kambing). Dikatakan kepada Ibnu Umar, "sesungguhnya Abu
Hurairah berkata, g'i f \i gtau aniing peniaga tanaman\-,, Ibnu

Umar berkata, "Sesungguhnya Abu Hurairah memiliki tanaman.',
Dikatakan bahwa, maksud perkataan Ibnu Umar tersebut adalah
sebagai isyarat bahwa riwayat Abu Hurairah tergolong akurat. Adapun
sebab mengapa Abu Hurairah mengingat dengan baik lafazh ini, tidak
seperti yang lainnya, dikarenakan dia adalah pemilik tanarnan,
berbeda dengan orang lain. Barangsiapa menyibukkan diri dengan
sesuatu, maka dia harus mengenal hukum-hukurnnya.

Imam Muslim juga meriwayatkan dari jalur Salim bin Abdullah
bin Umar, dari bapaknya, dari Nabi SAW, tt! It y (Barangsiopa

memelihara anjing). Salim berkata, "Biasanya Abu Hurairah berkata

?" f \1 gtau anjing penjaga tanaman),dan dia adalah pemilik

tanaman."

Asal riwayat ini terdapat dalam krtab Shahih Bukhmi, dalarn
pembahasan tentang berburu tanpa kata tambahan- Su&an bin Abu
Zuhair menyetujui Abu Hurairah dalam menukil kata 'tanaman",
seperti pada bab ini. Begitu pula AMullah bin Mughaffal yang
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diriwayatkan oleh Imam Muslirn, yang mana pada bagian awalnya

dikatakan, g:")t: *t fjr * e ',p1', :ry' P, 'ti
(Memerintahkan membunuh anjing dan memberi keringanan pada

anjing untuk menjaga kambing, berburu dan peniaga tanaman).

")i f tk ll "l;'t y h' or; 4' *;;r €,1 * f.b $'s,i

* 
"t, 

7"f @t " 
Shalih meriwayatkan dari Abu Hurairah, dori Nabi

SAW, " Kecuali anjing untuk menjaga kambing, atau meniaga

tanaman, atau untuk berburu."). Riwayat Ibnu Sirin tidak saya

temukan. Sedangkan riwayat Abu Shalih disebutkan melalui sanad

yang maushul oleh Abu Syaikh Abdullah bin Muhammad Al
Ashbahani dalam kitabnya At-Targhib dari jalur Al A'masy, dari Abu

Shalih; dan dari jalur Suhail bin Abi Shalih, dari bapaknya, dari Abu

I{urairah dengan lafazh, lp"XA a?')i * \i *6 ''.-g "lf Qs et ,y
A,-*. ii- ,y ye 'g+ (Barangsioio *r*ulihara anjing kecuoli anjing

untuk menjaga hewan, atau berburu, atant menjago tanaman, maka

sesungguhnya amalannya berkurang satu qirath setiap ltari). Suhail

tidak mengatakan, ?'f it (atuu tonaman).

*'ti f6'4? :&) y lo'*p d' ,f ;;-'t,r,i& l)u ;.|'Js',

{Abu Hazim meriwayatkan dari Abu Hurairah, "Anjing untuk

menjaga hewan atau untuk berburu. "). Riwayat ini disebutkan dengan

sanad yang maushul oleh Abu Syaikh rnelalui jalur Zaid bin Abi

Unaisah dari Adi bin Tsabit, dari Abu Hazim dengan lafazh, J13 $f to,-5

:btt ii F eii ,y;-g 9u t', P *;; ')t ,'ia, (x"ru*go

mano saja yang mengikat anjing yang bukan aniing untuk berburw

dan bukan untuk menjago hewan ternak, mska pahala mereka akan

berkurang dua qirath setiap hari).

Ibnu Abdil Barr berkata, "Pada hadits ini terdapat keterangan

tentang bolehnya memelihara anjing untuk berburu, menjaga hewan

ternak, dan menjaga tanaman, serta tidak disukai memelihara anjing

untuk tujuan selain itu. Hanya saja berdasarkan analogi dimasukkan di
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dalam makna berburu, menjaga tanaman dan hewan ternak, artralah

maksud-maksud lain yang dilakukan dalam rangka mengambil
manfaat dan menghindari mudharat.

Dengan demikian, ketentuan tidak disukainya memelihara

anjing apabila dipelihara bukan untuk suatu kebutuhan, sebab hal ini
hanya akan menakuti manusia dan menghalangi malaikat untuk masuk
ke rumah [yang di dalamnya ada anjing].

Kalimat 'amalannya berkurung' (yakni pahala amalannya)

rnengisyaratkan bahwa hukum memelihara anjing itu tidak haram,

sebab sesuatu yang diharamkan dilarang untuk dipelihara dalam setiap

keadaan; baik mengakibatkan kurangnya pahala ataupun tidek. FIal ini
menunjukkan bahwa rnemelihara anjing adalah makruh dan bukan
haram."

Dia juga berkata, "Penjelasan dari hadits 
-menurut 

pendapat

saya- adalah bahwa makna-makna ibadah yang berhubungan dengan

anjing, seperti membasuh bejana yang dijilatnya sebanyak 7 kali,
hampir-hampir tidak dapat dilakukan oleh seorang mukallaf; dan hal
itu tidak dapat dihindarinya apabila dia memelihara anjing. Maka,

kemungkinan akibat memelihara anjing, dia melakukan sesuatu yang

dapat mengurangi pahalanya."

Diriwayatkan bahwa Manshur bertanya kepada Amr bin Ubaid
tentang sebab hadits ini, tetapi dia tidak mengetahuinya. Maka
Manshur berkata, "Sebab anjing itu akan menggonggongi tamu dan

menakut-nakuti orang yang meminta-minta."

Klaim yang dikemukakan oleh Ibnu Abdil Barr tentang tidak
haramnya memelihara anjing serta dalil-dalil yang dia kemukakan

tidak menjadi suatu kemestian. Bahkan, ada kemungkinan siksaan itu
terjadi dengan cara tidak diberi petunjuk untuk mengerjakan amal

kebaikan yang berpahala satu qirath dibandingkan jika dia tidak
memelihara anjing.

Ada pula kemungkinan hukum memelihara anjing adalah haram,

sedangkan yang dimaksud dengan "berkurang" adalah bahwa dosa
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yang diperoleh karena memelihara anjing sehanding dengan satu

qirath atau dua qirath pahala.

Sebagian mengatakan bahwa sebab berkurangnya pahala itu

dikarenakan malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah, atau karena

orang*orang yang lewat merasa terganggu, atau karena sebagian

anjing itu adalah syetan, atau karena tidak mematuhi larangan, atau

karena ia menjilat bejana-bejana ketika pemiliknya lengah sehingga

mungkin saja barang-barang yang suci itu menjadi najis. Maka apabila

,:lipakai untuk beribadah, niscaya nilainya tidak sama dibandingkan

apabila barang yang dipergunakan itu suci.

Ibnu At-Tin berkata, "Maksudnya, seandainya orang itu tidak

n:emclihara anjing, niscaya amalarnya akan sempurna. Ketika dia

mernelihara anjing, maka amalan tersebut menjadi berkurang. Tidak

boleh dipahami bahwa yang berkurang adalah amaian yang telah lalu,

tetapi yang dimaksud adalah kesempurnaan amalannya tidak sama

dengan amalan orang yang tidak memelihara anjing." Natnun,

pernyataannya yang melarang untuk memahami seperti itu perlu

diteliti kembali.

Ar-Rauyani di dalam kitab l/ Bahr meiwayatkan perselisihan

tentang pahala, apakah yang trerkurang adalah pahala yang telah lalu

atau yang akan datang? Lalu, sehubungan dengan 2 qirath itu, apakah

maksud 1 qirath amalan pada waktu siang dan I qirath amalan pada

waktu malam? Sebagian mengatakan bahwa maksudnya 1 qirath

amalan fardhu dan I qirath arnalan sunah. Begitu juga perbedaan

tentang sebab "berkurangnya amalan ittl", seperti yang telah

disebutkan.

Kemudian para ulama berselisih mengenai perbedaan versi

kedua riwayat itu, dimana salah satu riwayat menyebutkan 2 qirath

dan yang lain menyebutkan 1 qirath. Sebagian ulama mengatakan

bahwa yang menjadi pedoman adalah riwayat yang menyebutkan

jumlah yang lebih banyak, sebab para peral ii telah menghafal apa

yang tidak dihaful oleh yang lain. Atau pada mulanya Nabi SAW

mengabarkan tentang berkurangnya 1 qirath karena mernelihara
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anjing, dan sabda ini didengar oleh para perawi riwayat yang pertama.
setelah itu, Nabi sAw mengabarkan tentang berkurangnya 2 qirath
sebagai upaya penekanan agar lebih menjauhi perbuatan itu, dan sabda
ini didengar oleh para perawi riwayat yang kedua. Sebagian lagi
mengatakan bahwa kedua versi riwayat itu harus dipahami dalam dua
kondisi yang berbeda. Pengurangan 2 qirath terjadi apabila mudharat
yang ditimbulkan akibat memelihara anjing itu sangat banyak, dan I
qirath apabila mudharat yang timbul relatif sedikit.

Pendapat lain mengatakan bahwa pengurangan 2 qirath khusus
bagi yang memelihara anjing di Madinah, sedangkan pengurangan I
qirath bagi mereka yang memeliharanya di selain Madinah. I-alu ada
yang berpendapat bahwa semua kota dan negeri-negeri yang cukup
ramai dimasukkan dalam hukum Madinah, sedangkan pengurangan I
qirath khusus bagi mereka yang memelihara anjing di pedusunan. Hal
ini kembali kepada sedikit banyaknya gangguan yang ditimbulkannya.
Demikian pula mereka yang berpendapat adanya kemungkinan untuk
diterapkan pada dua jenis anjing; memelihara anjing yang berbaur
dengan manusia akan dikurangi 2 qirath, sedangkan yang tidak seperti
itu akan dikurangi I qirath.

Ibnu Abdil Barr mengatakan bahwa bisa saja qirath yang
berkurang adalah pahala kebaikannya kepada anjing itu, sebab anjing
termasuk makhluk yang bernyawa. Akan tetapi, cukup jelas bahwa
penakwilan ini jauh dari kebenaran.

Para ulama berbeda pendapat tentang kedua qirath yang
dimaksud, apakah keduanya sama seperti qirath yang berhubungan
dengan pahala shalat jenazah dan mengantamya ke kubur? Sebagian
mengatakan bahwa keduanya adalah sama. Namun, sebagian lagi
mengatakan bahwa 2 qirath pada shalat jenazah itu dalam konteks
anugerah dan keutamaan, sedangkm 2 qirath di sini dalam konteks
siksaan. Sementara lingkup anugerah dan keutamaan lebih luas
daripada yang lainnya.

Pendapat yang benar dari Imam Syaf i adalah boleh
memelihara anjing untuk menjaga pintu halaman berdasarkan hukum
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yang disebutkan dalam teks hadits, seperti yang disinyalir oleh Ibnu

Abdil Barr. Kemudian para ulama sepakat bahwa anjing yang

diperkenankan untuk dipelihara adalah anjing yang tidak disepakati

untuk dibunuh, yaitu anjing "aquur". Adapun selain anjing aquur

mereka memperselisihkannya, apakah boleh dibunuh secara mutlak

atau tidak.

I{adits ini dijadikan dalil tentang bolehnya melatih anjing kecil

demi manfaat dirinya jika besar. Hal ini berdasarkan adanya potensi

manfaat pada anjing itu, sebagaimana bolehnya menjual sesuatu yang

tidak bermanfaat saat transaksi, tetapi akan bermanfaat pada masa

mendatang. Hadits ini juga dijadikan dalil tentang sucinya anjing yang

diperbolehkan untuk dipelihara, sebab berbaur dengan anjing sambil

tetap menjaga jarak dengannya merupakan perbuatan yang sangat

sulit. Izin untuk memeliharanya merupakan izin dengan segala

dampak yang ditimbulkannya, sebagaimana halnya larangan terhadap

konsekuensi dari sesuatu rnerupakan larangan terhadap hal itu sendiri.

trni merupakan cara penetapan dalil yang cukup kuat, dan tidak ada

yang dapat menentangnya kecuali keumuman hadits yang disebutkan

tentang perintah mencuci apa yang dijilat oleh anjing tanpa ada

perbedaan antara anjing yang satu dengan yang lainnya. Namun,

membatasi keumuman adalah perkara yang tidak diingkari apabila

didukung oleh dalil.

Pelajaran yang dapat diambil

l. Anjuran untuk memperbanyak amal kebaikan serta peringatan

melakukan perbuatan yang dapat mengurangi amal kebaikan itu.

2. Pemberitahuan tentang sebab-sebab bertambahnya pahala agar

dilakukan dan sebab-sebab yang mengurangrnya agar dijauhi.

3. Penjelasan tentang kasih sayang Allah terhadap makhluk-Nya

dengan memperbolehkan apa yang bermanfaat bagi mereka.

4. Nabi SAW telah menyampaikan kepada umatnya tentang segala

urusan mereka, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.
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5. Lebih mengedepankan maslahat yang pasti daripada dampak
negatif (mafsadat) yang ditimbulkannya.

4. Menggunakan Sapi untuk Pertanian

.iF e.y';6 6i =r;L
2324. Dari Sa'ad bin lbrahim, dia berkata: Aku mendengar Abu

Salamah dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, ,,Ketika

seorong laki-laki sedang menunggang sapi, tibaaiba sapi itu
berpaling kepadanya dan berkata, 'Aku diciptakan bukan untuk ini,
aku diciptakan untuk (reperluan) pertanian'." Dia berkata, ..Saya

percaya dengan ucapan itu. Demikian juga Abu Bakar dan Urnar-"
Lalu seekor serigala menangkap seekor kambing, kemudian ia diburu
oleh penggembala, maka serigala itu berkata, "siapakah yang akan
menguasainya pada hari berkuasanya binatang buas? Pada hari tidak
ada penggembala selain aku?" Dia berkata, "Aku percaya dengan
ucapan ini. Demikian juga Abu Bakar dan lJmar." Abu Salamah
berkata, "Tidaklah keduanya saat itu berada di tengah-tengah kaum
tersebut."

q
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Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Hurairah tentang

perkataan sapi "Aku cliciptaknn bukan untuk ini, aku diciptaknn untuk

(keperluan) pertanian". Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan

tentang keutamaan. Dalam pembahasan itu Imam Bukhari

menyebutkannya dengan redaksi yang lebih lengkap. Dalam riwayat

itu diterangkan pula sebab perkataannya"Aku percayo dengan ucapan

ittf,, yaitu ketika manusia merasa takjub karenanya. Lalu akan

dijelaskan pula perbedaan mereka tentang makna "Hari herkuasanya

binatang buas".

Ibnu Baththal berkata, "Dalam hadits ini terdapat hujjah yang

meinbantah pendapat yang tidak membolehkan memakan daging

kuda. I-Ial itu berdasarkan firman-Nya, 6'-F'-f,, (untuk kamu

tunggangi). Sebab jika ayat itu menunjukkan larangan memakan

daging kuda, maka hadits ini juga menunjukkan larangan memakan

daging sapi, berdasarkan kalimat dalam hadits 'Hanyo saja aku

diciptokan untuk (keperluan) pertanian'. Padahal para ulama sepakat

memperbolehkan memakan daging sapi. Maka, hal ini menunjukkan

bahwa maksud cakupan umum yang diperoleh dari sisi penyebutan

nikmat terdapat pada firman-Nya '(Jntuk kamu tunggangi', dan

kalimat hadits 'Hanya saja aku diciptakan untuk (keperluan)

pertanian', yaitu lafazhumum yang telah dikhususkan."

5. Apabila Seseorang Berkata, "Bayarlah Biaya Pemeliharaan

Pohon Kurma dan yang Lainnya, Lalu buahnya Kita Bagi"

8)?\;itg'et t*t
.&?rry gu .y'ist e'rst)x:',f4tl

J* d,'rG:\i
€i* 'rjd .)

d
A

aIl
4,.

dJ-eiG .s;3t
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2325. Dari AI A'raj, dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Kaurn
Anshar berkata kepada Nabi SAW, 'Bagilah pohon-pohon kurrna itri
di antara kami dan saudara-saudara kami!.' Beliau bersabda, 'Tidak'.
Mereka berkata [kepada orang Muhajirin], 'Bayarlah kepada kami
biaya pemeliharaan pohon kurma dan buahnya kita bagi!"' Mereka
berkata, 'Kami mendengar dan kami taat [setuju]'."

Ketera4san Hadits:

'rftjli dA grou* Anshar berkata). Yakni, ketika Nahi SAW

datang ke Madinah. Pada pembahasan tentang hibah akan disehutkan

dari hadits Anas, dia berkata, & 'ttd\i '#tt ai-:At'a')7qlir |*i rlf'#t: {#t'}'F"-: e*:r;i $.'&'j"ri" t:i lxetrka orang-orang Muh*jirin

datang ke Madinah, kaum Anshsr membuat pembagian, dim{tna
mereka akan memberikan buah, sementara kaum Muhajirin
membayar biaya dan pekerjaan kepada mereka).

Mu'nah adalah pekerjaan di kebun, seperti menyiram dan

merawatnya. Al Muhallab berkata, "Hanya saja Nabi SAW
mengatakan kepada mereka'Tidak', sebab beliau rnengetahui bahwa

mereka akan menaklukkan negeri-negeri, maka beliau tidak suka bila
pokok hana fidak bergerak rnilik kaum Anshar keluar dari
kepemilikan mereka. Ketika kaum Anshar memahami hal itu, mereka
pun mengumpulkan dua maslahat; komitmen dengan apa yarlg

diperintahkan, dan menyegerakan santunan kepada saudara-saudara

mereka dari kalangan Muhajirin. Untuk itu, mereka meminta agar

dibantu bekerja di kebun dan hasilnya dibagi bersama." Dia juga

berkata, "Demikianlah bentuk penyerahan perawatan tanaman dengan

imbalan dari sebagian hasilnya (musoqat)."

Pernyataan ini dibantah oleh Ibnu At-Tin bahwa kaum
Muhajirin telah mendapatkan bagian berupa tanah dan harta dari kaum
Anshar berdasarkan persyaratan yang dibuat Nabi SAW dengan kaum
Anshar pada malam Aqabah" yakni menyantuni kaum Muhajirin. Dia
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berkata, "Kejadian itu sama sekali tidak tergolong menyerahkan

perawatan tanaman dengan imbalan sebagian dari hasil tanaman

tersebut." Akan tetapi, perkataan ini tertolak karena tidak didukung

oleh dalil. Adanya persyaratan yang dibuat oleh Nabi SAW untuk

memberi santunan tidak berarti adanya perserikatan pada tanahnya.

Apabila perserikatan itu telah ada dengan sebab persyaratan tadi,

niscaya permintaan mereka serta penolakan Nabi atas permintaan itu

akan kehilangan makna.

6. Menebang Pepohonan dan Kurma

 
aJJl

Anas berkata, "Nabi SAW memerintahkan pohon kurma agar

ditebang."

;*U''1i:;i'ss',

fi*''fi'
t-

: c,t\*.-

i, t- a. z tcz \., . \. o/ ce 4t * ^s itt'oet yt y * et *
J'i" w .i';';,' & P ) At,'" .wo?,ry:;t 

rU.;,,5j,i.:,; & c,u-:

2336. Dari Nafi', dari Abdullah RA, dari Nabi SAW
bahwasanya beliau menebang dan membakar pohon kurma milik bani

Nadhir, yaitu kebun di daerah Buwairah. Hassan berkata:

Sungguh hina kaum keluarga bani Lu'ay.

[karenal Kebakaran di Buwairah yang menyebar.

Keterangan Hadits:

(Bab menebang pepohonan dan kurma), yakni untuk memenuhi

kebutuhan dan kemaslahatan, jika dipastikan bahwa itu merupakan
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cara unhrk mengalahkan musuh. Sebagian ulama menyelisihi hal itu.
Mereka tidak rnembolehkan menebang pohon yang berbuah.

Keterangan hadits di atas mereka pahami bahwa pohon tersebut tidak
berbuah, atau pohon yang ditebang pada kisah bani Nadhir berada

pada lokasi peperangan. tni adalah pendapat Al Auza'i, Al-l,aits dan

Abu Tsaur.

4E ,l-3! 
-*tt y it ,,La ,lt';i ( Nabi SAW memerintshksn

fpohonJ kurma agar ditebcng ). Ini merupakan penggalan hadits
tentang pembangunan masjid Nabawi. Riwayat ini telah disebutkan
melalui sctnad ysng maushul dalam pembahasan tentang masjid-
rnasjid, dan akan dijelaskan pada bagian awal pembahasan tentang
hijrah"

Hal ini menjadi bukti bolehnya menebang pohon kurma untuk
suatu kebutuhan. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits ibnu
Umar tentang pembakaran pohon kurma milik bani Nadhir. Ini juga
rnenjadi bukti bolehnya melakukan hal itu untuk melumpuhkan
musuh. Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan

antara perang Badar dan perang Uhud, serta dalam pembahasan

tentang tafsir surah AI Hasyr.

7. Brb

2327. Dari Hanzhalah bin Qais Al Anshari, dia mendengar Rafi'
bin Khadij berkata" o'Kami adalah orang yang paling banyak memiliki
ladang di antara penduduk Madinah. Kami banyak menyewakan lahan

,pi'ltt*

v

li".:,
,l ,.>-rl)(
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pertanian dengan [imbalan] sebagian hasil tertentu untuk pemilik

tanah." Dia berkata, "Maka terkadang bagian itu terkena penyakit dan

tanah lainnya selamat, dan terkadang sebagian besar rusak atau

terkena penyakit, sedangkan hasil yang ditentukan untuk sewa

selamat. Karena itu, kami dilarang melakukannya. Adapun

[menyewakan tanah dengan] emas dan perak belum dikenal pada

masa itu."

Keteransan Hadits:

{Bab). Demikian yang tercantum pada semua riwayat, yaitu

tanpa mencantumkan judul bab. Hal itu berfungsi sebagai pemisah

antar bab. Imam Bukhari menyebutkan hadits Rafi' bin Khadij, "Kami
biasa menyewakan lahan pertanian dengan [imbalanJ sebagian

hasilnya". Hal ini akan disebutkan setelah empat bab.

Ibnu Baththal mengingkari masuknya hadits tersebut pada bab

ini. Dia menanyakan kepada AI Muhallab tentang hal itu, lalu dia

menjawab, "Kemungkinan dapat disimpulkan bahwa orang yang

menyewa tanah dan berakhir masanya lalu pemilik tanah berkata,

'Cabutlah tanamanmu dari tanahku', maka pemilik tanah berhak

melakukan hal itu. Dari sisi ini dapat dihubungkan dengan persoalan

tentang bolehnya menebang pohon."

Ibnu Al Manayyar berkata "Nampaknya Imam Bukhari

bermaksud mengisyaratkan bahwa menebang pohon yang

diperbolehkan adalah jika untuk suatu kemaslahatan, seperti

melumpuhkan kekuatan orang kafir, memanfaatkan kayu atau yang

sepertinya. Adapun penebangan pohon yang tidak diperbolehkan,

yaitu apabila dilakukan tanpa tujuan dan hanya membuat kerusakan.

Cara menyimpulkannya dari hadits Rafi' bin Khadij adalah bahwa

syariat telah melarang untuk berspekulasi dalam menyewa tanah demi

melestarikan manfaat tanah itu agar tidak hilang begitu saja akibat

spekulasi. Apabila menyia-nyiakan manfaatnya yang belum pasti dan
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tidak berwujud itu dilarang, tentu menyia-nyiakan dzatnya dengan

menebang tanpa tujuan lebih pantas untuk dilarang."

6"t-'6i- *'Or-ltt l,;.rtr 6rr (adapun emas dan perak belum ada

podr'*rrrilz). Maksudnya belum ada pada masa itu menyewakan

tanah dengan bayaran emas atau perak, namun bukan berarti emas dan

perak belum ada atau belum dikenal. Imam Bukhari pada bab ini tidak

menyinggung hukum masalah tersebut, dan akan dijelaskan setelah

sepuluh bab.

8. Menyewakan Lahan Pertanian untuk Dikelola Orang Lain
dengan Imbalan [Bayaranl Separuh Hasilnya atau yang

Sepertinya

Jr: .* tr: f dj Jlj {;}j cJijb #, * ; ;3j ,}i..*

elLs .t E;',;" e;6 ,t1; )4 9f\ er\r ait-";'i

jG:, 4t Je ;*nt p"'oi 
"); 

I :;r";t Jti')'qflt, ,g:
'ry;i.';:i ;t i ,i;ts','q;!rt &rtiwt Gi ;t) et;\
yr.l,i'k ti ;L I :fiJttj .,.f't iSr :i 4r, ..'rt'

Pht iYi;"*'it
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Qais bin Muslim berkata dari Abu Jafar, dia berkata, "Tidak ada

satu pun penghuni rumah hijrah di Madinah kecuali mereka menyewa

lahan dengan bayaran l/3 atau ll4 dari hasilnya. Ali, Sa'ad bin Malik,
Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Al Qasim, Urwah,
keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Ali dan lbnu Sirin juga

melakukan akad muzora'oh [bagi hasil dengan bibit dari pemilik]."

Abdurrahman bin Al Aswad berkata, "Saya berserikat dengan

Abdurrahman bin Yazid dalam bercocok tanam." Umar pernah

mempekerjakan orang-orang dengan kesepakatan apabila bibit dari
dia, maka bagiannya adalah setengah. Sedangkan apabila bibitnya dari
mereka (pekerja), maka bagi mereka sekian."

Al l{asan berkata, "Tidak ada larangan apabila lahan itu milik
dua orang dan keduanya sama-sama menanggung biaya, lalu hasilnya
dibagi berdua." Az-Zului juga berpendapat seperti itu. AI Hasan
berkata, "Tidak ada larangan memetik kapas dengan bayaran
separuhnya." Ibrahim, Ibnu Sirin, Atha', Al Hakam, Az-Zuhri dan

Qatadah berkata, "Tidak ada larangan untuk memberikan
(pembayaran) pakaian l/3,l14 atau yang sepertinya." Ma'mar berkata,

"Tidak ada larangan menyewakan hewan ternak dengan bayaran ll3
atau ll4, hingga waktu yang ditentukan."

\, * nlr Li i:ti t;iL \t *r;J ;1, ,:; Lf 9t V
',,',/: c/ ol ,i o / ! z

ot{'s ,l't:')i f nqLXG ,br'# *C er y
e * o*-t o:t') ,;'o*: ;t'i3 ,f r iu ^*fr;i ;a
,.at i'"r{ A-'oi'rLi y \,,k dt e, r:i 

-,*t * *
tu:,t a',f-', &:rr!i ,&t ,r W tA 'q:-'ri ,;r\r,

.,f:r\i c.,rt3;t 
^*A US ) qi.jt
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2328. Dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar RA mengabarkau

kepadanya, "Sesungguhnya Nabi SAW memberikan [kebun] Khaibar

untuk dikelola dengan bayaran separuh hasilnya yang berupa buah-

buahan atau tanaman. Maka beliau memberikan kepada istri-istrinya

100 wasaq; 80 wasaq kurma dan 20 wasaq sya'ir (gandum). Lalu

Umar membagi-bagikan tanah Khaibar dan memberi kesempatan

kepada para istri Nabi SAW untuk memilih, apakah diberi bagian

tertentu dari air dan tanah, ataukah tetap seperti semula. Sebagian

mereka memilih tanah dan sebagian lagi memilih \r/asaq, sedangkan

Aisyah termasuk yang memilih tanah."

Keteransan Hadits:

(Bab menyewakan lahan pertonian untuk dikelola orong luin
dengan inzbalan fbayaranJ separuh hasilnya atau yang sepertinlta).

Imam Bukhari memakai kata "syat&r" (separuh) dalam judul bab,

karena lafazh ini disebutkan di dalam hadits. Lalu dia menyebutkan

sesudahnya "yang sepertinya" (113, l/4 dan seterusnya) karena

memiliki kesamaan makna. Jika bukan karena memperhatikan lafazh

hadits, niscaya kalimat "menyewakan lahan pertanian untuk dikelola

orang lain dengan imbalan [bayaran] sebagian hasilnya" tentu lebih

ringkas dan jelas.

i.S,t gtit, & Lril:i" ti i4 $ Fi ?. u,ri (ridak adc sotu

pun penghuni rumah hijrah di Madinah kecuali mereka menycwa

lahan dengan bayaran sepertiga atou seperempat dari hasilnya).

Abdurrazzaq meriwayatkan atsar ini dengan sanad yang moushul, dia

berkata, "Qais bin Muslim telah menceritakan kepada kami seperti

itu." Lalu IbnI  t@ahwa Al Qabisi mengingkari

hal ini, dia berkata, "Bagaimana Qais bin Muslim menukil riwayat ini

dari Abu Ja'far, sementara Qais termasuk ulama Kufah dan Abu Ja'far

adalah ulama Madinah, padahal tidak ada seorang pun ulama Madinah

yang menukil riwayat itu dari Abu Ja'far?"
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Ini adalah perasaan heran yang tidak berdasar. Betapa banyak

perawi tsiqah yang menyendiri dalam menukil riwayat yang tidak

dinukil oleh perawi lainnya. Apabila perawi yang tsiqoft itu seorang

pakar hadits, maka tidak ada halangan untuk menukil suatu riwayat

sendirian. Kenyataannya Qais tidak menyendiri dalam menukil

riwayat tersebut. Makna riwayat itu telah dinukil pula oleh selainnya,

seperti yang akan disebutkan.

Ib+:*lfb* rngllwayatkarr- pernyataan yang lebih ganjil

daripada itu dari Al Qabisi, dia berkata, "lmam Bukhari menyebutkan

atsar-atsar ini pada bab di atas adalah untuk memberitahukan bahwa

haclits tentang 'menyewakan lahan untuk dikelola orang lain dengan

imbulan sebagian hasilnya', tidak satu pun yang memiliki sanad yang

marju' dari Nabi SAW. Seakan-akan dia mengabaikan akhir hadits

pada bab di atas, yaitu hadits Ibnu Umar mengenai hal itu, yang

menjadi pegangan bagi mereka yang membolehkannya."

Pendapat yang tepat, Imam Bukhari menyebutkan atsar-atsar

tersebut sebagai isyarat bahwa tidak dinukil dari para sahabat

perbedaan yang memperbolehkan menyewa lahan pertanian,

khususnya para penduduk Madinah. Maka, ini menjadi keharusan bagi

mereka yang mengedepankan perkataan penduduk Madinah daripada

hadits-hadi ts m arfu' untuk memperbolehkannya.

Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Al Qasim bin

Muhammad, Urwah bin Az-Zubair, keluarga Abu Bakar, keluarga

Umar, keluarga Ali dan Ibnu Sirin juga melakukon muzara'ah

[meyewaknn tanah dengan bagi hasilh.

_Ib-qu _Abi Syaibah $9fi_Wgy:41!qn^atsar ini dengan sanad yang

maushul dari jalur Amr bin Shulai', dari Ali, bahwasanya tidak ada

larangan menyewakan lahan pertanian untuk dikelola orang lain

dengan bayaran separuh hasilnya.

.Ui,'i /l' * i. Pt tlx i. y' *i !.o U. et'+ t't':'t

u-* i.ts'dt JI) ,e J1') -* g.1 ,)f:'aj'j: (Ali, Sa'ad bin Matik,
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.-l!U1tU1 Syaibah juga meriwayatkan atsar lbnu Mas'ud dan

Sa'ad bin Malik 
-yakni Sa'ad bin Abi Waqqash- melalui sanad

yang maushul dari jalur Musa bin Thalhah, dia berkata, "Sa'ad bin
Malik dan Ibnu Mas'ud menyewakan lahan untuk dikelola orang lain
dengan bayaran ll3 atau l/4 hasilnya."

_$e',i9 bi! _M4qhur juga meriwayatkan dengan sanad yang

maushul melalui jalur ini dengan lafazh, 'U zti, '#1 oit;r .rtl'ii Lf

i.t st? U1? ;J$,*ij ,1r z;6b 6)b') ;ri:-; ;.rt fi;' '1.1r
tt ' '

s'.tiJ,a,)t

*u, $'tf :V t:te4 i# (sesungguhnya (Jtsman bin Affan

memberikan bagian tanah kepada lima orang sahabat; Az-Zubair,

Sa'ad, Ibnu Mas'ud, Khabbab dan Usamah bin Zaid. Dia berkata,
"Aku melihat lbnu Mas'ud dan Sa'ad memberikan tanah mereka

dengan bayaran l/3 hasilnya.").

!b11Abi Syailah menukil atsar Umar bin Abdul
sanad yang maushul melalui jalur Khalid Al Hadzdza' ,

€)tt 'iuurLii o1 aLri i.r ",ty J|6 ilt (sesungguhnya (Jmar bin

Abdul Aziz menulis kepada Adi bin Artha'ah untuk meny,ewakan lahan
pertanian agar dikelola orang lain dengan bayaran l/3 atau l/4 dari
hasilnya).

{elah_kelfUtl/ay11lq {alam kitab Al Kharrqi oleh Yahya bin
Adam dengan sanad-nya hingga Umar bin Abdul Aziz bahwasanya

dia menulis surat kepada para pembantunya, "Perhatikan lahan

pertanian sebelum kalian, berikanlah untuk dikelola orang lain dengan

bayaran dari hasilnya. Jika tidak separuh, maka 1/3, hingga mencapai

l/10. Apabila tidak ada seorang pun yang mau mengelolanya, maka

berikanlah secara gratis. Jika tidak, maka hendaklah dikelola dengan

biaya yang dikeluarkan dari hana kaum muslimin. Jangan kalian
biarkan tanah itu menjadi lahan tidur (tidak dikelola)."

-.NlW:qzog mE{wayatf,an atsar Al Qasim bin Muhammad

dengan sanad yang maushul, dia berkata, "Aku mendengar Hisyam
menceritakan bahwa Ibnu Sirin mengutusnya kepada Al Qasim bin

Aziz dengan
o .. t n i

{e .lll J^, trl
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Iv'{uhammad untuk berta-aya tentang seseorang yang berkata kepada

rrrans lain, 'Bekcrjalah di kcbunku dan bagianmu 1/3 atau 1/4 (dari

hasilnya)'. Dia berkata, 'Tidak mengapa'." Hisyam berkata, "Aku

kernbali kepada lbnu Sirin dan mengabarkan kepadanya, maka dia

hsrkata, 'Ini adalah yang terbaik dilakukan pada lahan pertanian'."

An-Nasa'i meriwayatkan melalui jalur Ibnu Aun, dia berkata,

"lv{uharnrnad (yakni trbnu Sirin) berkata, 'Lahan pertanian bagiku

sama snpeni harta mudharabaft (bagi hasil); apa-apa yang boleh

;liiakukan pada harta mudharabah, maka diperbolehkan juga pada

iarhxr: pertanian"." Dia berkata, "Dan dia beranggapan bahwa tidak

m*rlgapa seseorang menyerahkan lahannya kepada para petani untuk

ikai*ia hersama anaknya, para pembantu dan heu'an (sapi)nya. tetapi

rJia tidak rnenanggung biaya sedikit puil, bahkan semua biaya

ditanggung oleh pemiiik lahan."

A_Ear UnyAh bin Az-Zubair diriwayatkan pula

y_1lg rn*y-s1114! oleh Ibnu Abi Syaibah, S-edgng\an atsar Abu Bak-ald35r

,__o:elgaIa!g1qqg-{iqgqul!1tlbssa*u-m€reka-tel-ahdiriwayatkanoleh
Iboq}bi Syaibah dan Abdurrazzaq dari jalur lain kepada Abu Ja'far

-- l__

Al Baqir, bahwasaa-ra dia ditanya tentang menyewakan lahan

pertanian untuk dikelola orang lain dengan bayaran ll3 atau tl4
hasilnya, maka dia berkata, "sesungguhnya apabila aku melihat

keluarga Abu Rakar, keluarga Umar dan keluarga Ali, maka aku

dapati mereka melakukan hal itu."

Atsar l_lrnq.$-g1g 1-elgh,d-isebutkan terdahulu bersama Al Qasim

bin Muhamrnad. Sal!{ lin Manshuq meriu'ayatkan melalui jalur lain

bahwasanya dia menganggap tidak ada larangan bagi seseorang untuk

mernberikan sebagian tanarnan kepada orang lain dengan syarat orang

itu mencukupi biaya dan perawatannya.

L:"ir ;'rJ-i i. tr?t l& '!)tbi 'C? ,tj"\i ; *?t i:? 'Jtt"r

(Abdurrahman bin ,41 Aswad berkata, "Aku biasa berserikat dengan

Abdurrahmcn bin Yazid dqlqm bercocok tanam."). &g_4!i Syaibah

I[erygqq$annya melalui sanad yang maushul dengan tambahan,
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* ,1,t4 6t 
^a 

Ul'ts ,s't:"'\it , r;ib ,tiyt (Dan aku membawanya

kepada Alqamah dan Al Aswod. Seandainya keduanya beranggapan

bahwa hal itu tidak diperbolehknn, niscaya keduanya akan

me I ar angku untuk me I akukanny a).

._ An-Nasa'i meiwarutk-, dari jalur Abu Ishaq, dari Abdurrahman

bin Al Aswad, dia berkata ,loiioi 4;-* 6li yllt ejiiiurlot'ritt:& og

lt;i''.)i or;"t5" i j\\i' I 1X, du, p a m a n ku b i a s a m e ny e w a ka n I a h a n u n t u k

dikelola orong lain dengan imbalan l/3 atau l/4 hasilnya, dan aku

adalah sekutu keduanya. Sementara Alqamah dan Al Aswad

m e n ge t ahui ny a, t e t ap i ke du any a t i dak m e n gub ahny a) .

,'4u.tl,e ;.ty !:Jr fi:y q )Yurl3,E'oi* u"rir"j,L'Sj,o1

l? 'fri (()mar pernah mempekerjakan orang-orang dengan

kesepakatan apabila bibitnya dari dia, maka bagiannya adalah l/2.
Tetapi jika bibitnya dari mereka (pekerja), makn bagi mereka seperti

in;. ). -Ibnu Abi_SJql!4tr Eenyebutkannya dengan s anad y ang 
.myu 

s hyl.

dari Abu I(halid Al Ahmar, dari Yahya bin Sa'id, ol;J J.ii Jtii';i, Oi

,5ie p,l1 ur6r 'P',yli, ,fs,3F'J'g\1 ,p6. c jhrl cslr:niJtt 1$t:
fi :y q )du,'fr;qor ,'eii' -#l 9't:i:r'# e* q :"1" u,

'& oi * fF, e#b'r,;yrlt'i: u-#ir'#"oi ef.3'C'j,rb'3,'ib!ilr
.tr,,tt

.iUtJt iJ.9 tLlit (Bahwa (Jmar mengusir penduduk Najran serto orang-
'orang 

Yahudi dan Nasrani, dia membeli lahan dan anggur mereka.

Lalu Umar mempekerjakan orang-orang. Apabila mereka menyiapkan

sapi dan besi, maka bagi mereko 2/3 dan Umar mendapatkan I/3.

Apabila Umar menyiapkan bibit dari dirinya sendiri, makn baginya

1/2. Dia mempekerjaknn mereka pada tanaman kurma dan bagi

mereka 1/5 bagian dan sisanya untuk Umar. Dia mempekerjakan

mereka pula pada tanaman anggur bahwa mereka mendapat l/3 dan

Umar mendapat 2/3).Hadits ini mursal.

Al Baihaqi melalui jalur Ismail bin Abu Hakim

Umar menjabatdia berkata, "Ketikadari Umar bin Abdul Aziz,
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sebagai khalifah, maka dia mengeluarkan [mengusir] penduduk

Najran, penduduk Fadak dan Taima" dan penduduk Khaibar. Dia

membeli harta tidak bergerak milik mereka serta harla-harta mereka.

Kernudian mempekerjakan Ya'la bin Maniyah dan memberikan lahan

dengan syarat apabila bibit, sapi, besi (bajak) dari Umar, maka mereka

berhak mendapat l/3 dan Umar mendapat 213. Apablla semuanya dari

mereka, rnaka mereka mendapat separuh dan Umey pun separuh. Dia

mernberikan pula kurma dan anggur atas dasar Umar mendapatkan2l3

dan mereka 113". Riwayat ini juga termasuk mttrsol, maka masing-

masing dari keduanya saling mengukuhkan satu sama lain.

A.th-Thahawi meriwayatkan melalui jalur ini dengan lafazh,

,tl":.ir ',-p3\\ '@" oi t;it 4t J\ eit i ArJ- ut yH' 'i :e
{sesungguhnya [-lmar bin Khaththab mengutus Ya'la bin Maniyah ke

Yaman dan memerintahkannya untuk memberi mereka lahan kosong).

Lalu disebutkan seperti di atas. Seakan-akan Imam Bukhari tidak

menyebutkan ukurannya dengan jelas, dimana dia berkata "maka bagi

merelra sekion" karena mengingat perbedaan ini, sebab yang menjadi

maksud utama adalah Umar bin Khaththab membolehkan

menyewakan lahan pertanian untuk dikelola orang lain dengan

bayaran dari hasilnya.

Perbuatan ini dianggap musykil, karena konsekuensinya adalah

memperbolehkan dua transaksi pada satu penjualan, dimana secara

lahiriah terjadi transaksi pada salah satu dari dua bentuk itu tanpa ada

penentuan. Namun, ada kemungkinan yang dimaksud adalah

menjelaskan macam-macamnya dan memberi pilihan sebelum

melakukan transaksi, kemudian akad itu sendiri ditetapkan pada salah

satu dari dua perkara tadi. Atau, mungkin Umar beranggapan bahwa

yang demikian itu termasuk bonus sehingga tidak dilarang'

Hanya saja perlu diketahui bahwa sikap Imam Bukhari yang

menyebutkan atsor ini serta ymg lainnya pada bab di atas

menunjukkan dia berpandangan bahwa muzora'ah dan mukhabarah

adalah satu makna, dan ini merupakan salah satu pandangan dalam

iJ!
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madzhab Syaf i. Adapun pendapat lain dalam madzhab Syafi,i
mengatakan bahwa keduanya berbeda.

Muzara'ah adalah menyewakan lahan untuk dikelola orang lain
dengan bayaran sebagian dari hasilnya dan bibitnya berasal dari
pemilik lahan. Adapun mukhabarah adalah seperti itu juga, hanya saja
bibitnya dari yang mengelola lahan.

Imam Ahmad memperbolehkan keduanya pada salah satu
riwayat darinya, dari madzhab Syaf i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu
Mundzir serta Al Khaththabi. Sementara Ibnu Suraij memperbolehkan
muzara'ah dan tidak berkomentar tentang mukhqbarah. Sebagai
lawannya adalah Al Jauzi dari madzhab Syaf i, dan inilah pendapat
yang masyhur dari Imam Ahmad. Para ulama lainnya berkata, ,.Salah

satu dari keduanya tidak diperbolehkan." Mereka memahami maksud
atsar yang disebutkan mengenai hal itu adalah menyerahkan
perawatan tanaman dengan imbalan sebagian dari hasilnya (musaqah),
seperti yang akan disebutkan.

* U; ci .tll+ o'ri$ 6rJtl uz\\r or(3'oi ;t I ,;,;;,tr Sul

:i' tr &',fit #-'oi;,'r, r ,';-Ar',:rl:L;,!jr u! ,s|:t .t1,1:J. (Al

Hosan berkata, "Tidak ada larangon apabila lahan milik dua orang
dan keduanya sama-somo menanggung biayanya, dan hasilnya dibagi
berdua. " Az-Zuhri juga berpendapat seperti itu. Al Hasan berkata,
"Tidak mengapa memetik kapas dengan bayaran separuhnya."). Sa,id
bin Manshur meriwayatkan perkataan Al Hasan dengan sanad yang
maushul seperti di atas. Adapun perkataan Az-Zubri diriwayatkan
dengan sanad yang maushul dari Abdunazzaq dan Ibnu Abi Syaibah
yang juga seperti itu. Ibnu At-Tin berkata, "Perkataan Al Hasan
tentang kapas sama dengan pendapat Imam Malik. Dia
memperbolehkan untuk mengatakan, 'Apa yang engkau petik, maka
bagianmu separuhnya'. Namun, sebagian ulama dalam madzhabnya
tidak memperbolehkan. Ada kemungkian dipahami bahwa maksud Al
Hasan adalah bonus."
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'# oi;,ii ', ,ii';t'i'*;1* '#tt;th;) if
:f"t yyt li :*t ;'4t qturrhim, Ibnu Sirin, Atha',

i0 srjl.'sat
Al Hakam, Az-

Zuhri dan Qatatlah berkata, "Titlak ada larangan untuk meruberikan

(pernhflyaraQ pakaian l/3, l/4 atau yang sepet"tinya'")' Maksudnya,

ticiak ada larangan memberikan benang kepada tukang tenun dan

baVarannya 113 dari kain tenun itu, sedangkan sisanya untuk pemilik

benang

Ahu Bakar Al Atsram menyebutkan perkataan lbrahim dengan

sr:rtcttl yang lengkap dan mayshul dari jalur Al Hakam bahwa dia

l:urL:rnya kepada Ibrahim tentang tukang jahit yang diberi bayaran 1/3

ai-rir ii4 rlari pakaia6-Va, maka dia berkata, "Ilal itu tidak dilarang."

Adapun perkataan Ibnu Sirin diriwayatkan dengan sanad yang

nmushul oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Ibnu Aun, ia berkata

"Aku bertanya kepada Muhammad bin Sirin tentang seorang laki-laki

-y-ang memberikal benang kepada tukang tenun dengan bayaran ll3,

\14 atau seperti yang disepakati dari hasil tenunan. Maka dia berkata,

'Saya tidak mengetahui adanya larangau dalam hal ini'."

Sedangkan perkataan Atha' dan Al Hakam telah disebutkan

dengan sanad yang maushul oleh ibnu Abi Syaibah. Lalu perkataan

Az-Zl;ftri diriwayatkan dengan sanad yang moushul oleh Ibnu Abi

Syaibah dari Abdul A'la, dari Ma'mar. dari Az-zutvi, dia berkata.

"Tidak ada larangan untuk menyerahkan kepadanya dengan bayaran

1/3 dari hasilnya."

Adapun perkataan Qatadah telah disebutkan pula dengan sanad

yang moushul oleh Ibnu Abi Syaibah, "sesungguhnya dia tidak

melihat adanya larangan bagi seseorang memberikan benang kepada

tukang tenun dengan bayaran 113 dari hasiln.va."

t to . . ?q L'F- 6 *b. (dengan boyaran separuh dari hasilnya)' Hadits

ini menjadi dasar bagi mereka yang memperbolehkan muzara'ah dan

mukhabarah (yal1;;1i memberikan lahan pertaniam untuk diolah orang

lain dengan imbalan sebagian dari hasinya) karena Nabi SAW
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menyetujui hal itu, dan perbuatan ini terus berlangsung hingga masa

Abu Bakar sampai akhirnya Umar mengusir orang-orang Yahudi
seperti yang akan disebutkan setelah beberapa bab.

Hadits ini dijadikan pula sebagai dalil tentang bolehnya

menyerahkan perawatan tanaman (musaqat) kurma, anggur dan semua

jenis tanaman berbuah dengan syarat pekerja mendapatkan sebagian

hasil buahnya. Inilah pendapat mayoritas ulama. Akan tetapi, Imam

Asy-Syaf i hanya membolehkan pada pohon kurma dan anggur yang

masih muda. Lalu dia memasukkan juga "muqlu" (enis tumbuhan

yang menyerupai kurma) ke dalam jenis kurma karena adanya unsur

kemiripan. Adapun Daud hanya membatasi pada kurma.

Abu Hanifah dan Zufar berkata, "Perbuatan ini tidak
diperbolehkan, sebab ia termasuk menyewa dengan bayaran buah

yang belum ada atau tidak diketahui; baik jumlah maupun

kualitasnya." Pa.ra ulama yang membolehkan memberi jawaban bahwa

ia adalah akad (transaksi) atas suatu pekerjaan untuk mengelola harta

dengan bayaran sebagian dari keuntungannya. Oleh karena itu,
kedudukannya sama seperti usaha dengan sistem bagi hasil

(mudharabaft). Pihak pekerja dalam usaha ini mengembangkan harta

dengan bayaran sebagian keuntungannya, padahal keuntungan itu
sendiri belum ada dan tidak diketahui jumlahnya. Begitu pula akad

(transaksi) sewa-menyewa yang telah dibenarkan syariat padahal

manfaat yang hendak disewa belum ada. Demikian pula halnya

dengan masalah yang sedang dijelaskan di sini. Di samping itu, qiyas

[analogi] yang digunakan untuk membatalkan nash atau ijma'adalah
qiyas yangtertolak.

Sebagian ulama madzhab Hanafi menjawab tentang kisah

-lahan 
pertanian- Khaibar bahwa lahan tersebut dikuasai melalui

perdamaian, dan telah diakui bahwa tanah itu tetap menjadi milik
mereka dengan syarat memberikan separuh hasilnya. Maka, yang

demikian itu dikategorikan sebagai upeti, sehingga tidak menunjukkan

bolehnya menyerahkan perawatan tanaman kepada orang lain dengan

imbalan sebagian hasilnya (musaqat). Namun, argumentasi ini

FATIIUL BAARI - 24L



riiranggapi bahwa kebanyakan wilayah Khaibar dikuasai dengan jalan

penaklukan, sepefii akan disebutkan pada pembahasan tentang

peperarlgan. Sebagian besar wilayahnl'a dibagi-bagikan kepada

prajurit yang turut ambil bagian dalam peperangan itu seperti yang

ahan diterangkan. Demikian juga Umar telah mengusir penduduknya

(orang-orang Yahudi) dari tempat tinggalnl'a. Apabila tanah tetap

rnenjadi milik mereka, tentu Umar tidak akan mengeluarkan mereka

dari tempat itu.

Hadits ini dijadikan pula sebagai dalil oleh mereka yang

nilrnbolehkan menyerahkan perawatan tanaman kepada orang lain

,icngan imbalan sebagian hasilnya pada seluruh jenis tanatnan, sebab

i:rr,]rx.,l :,cbagian jalur periu,ayatan hadits di bab ini disebutkan, I' t-r.
#: J:* ./ t6- e,'f4 (Dengen ba1,Qv{rn separtth hosilnl'a dari kttrma
"rtun 

prpohu,nonj.

Sementara dalarn rirvayat }iammad bin Salamah dari Ubaidillah

bin Umar pada hadits,li bab ini disebutkan, ?'s3'F q*:l' '#'ui Ct

f't ff't (Atas dasar bahwa bagi mereka separuh hasilryta dari

setiap tanaman, kurma dan pepahonan). Riwayat ini dinukil oleh Al
Baihaqi melalui jalur seperti di atas.

Kalimat "dengan bayaran separwh dari hasilnya" dijadikan dalil

tentang bolehnya menyerahkan perawatan tanaman uutuk dirawat

orang lain dengan imbalan sebagian hasilnya, baik diketahui

jumlahnya atau tidak.

Hadits ini juga menjadi dalil bahwa bibit 
-yang 

mau ditanam-
boleh berasal dari pengelola tanah atau dari pemilik tanah, karena di

dalam hadits tidak ada batasan mengenai hal itu. Adapun mereka yang

tidak membolehkan bibitnya dari pengelola tanah beralasan bahwa

pada kondisi seperti ini seakan-ak;ur pekerja/pengelola telah menjual

bibit kepada pemilik tanah dengan bayaran makanan I'ang tidak

diketahui kadarnya secara tidak tunai, padahal praktik seperti ini tidak

diperbolehlian. Namun, para ulama yang memperbolehkan
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mengemukakan jawaban bahwa memberikan lahan pertanian untuk

dikelola orang lain dengan imbalan sebagian hasilnya telah

dikecualikan dari larangan menjual (barter) makanan dengan makanan

secara tidak tunai. Pemikiran ini dilakukan untuk memadukan dua

hadits yang ada, dan sikap ini lebih tepat daripada mengabaikan salah

satunya.

,*5 ,j-');:S-kS ,-r"S A,': i:'j6" :rp'1UU +t':i:1uLii i,3 (Maka

dia memberikon kepado irtri-frtrinya'100 wosaq; 80 wasaq kurma

dan 20 wasaq sya'ir). Hanya saja Umar memberikan yang demikian

itu kepada para istri Nabi dikarenakan beliau pernah bersabda, *'; t
blb'* G.u.y'u'. (,4po yang aku tinggalkan setelah na/kah istri-

istriku adal ah s e de knh).

,., ."'-a
* 'e (Umar membagi). Yakni, membagi 

-tanah
pertanian- Khaibar. Hal ini dinyatakan dengan tegas oleh Imam

Ahmad dalam riwayatnya dari Ibnu Numair, dari Ubaidillah bin
Umar. Setelah beberapa bab akan disebutkan dari jalur Musa bin

Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ,l\i ,t cstiahri S'3iir lzi|&'or
)Vt (Sesungguhnya (Jmar mengusir orang-orong Yahudi dan

Nasrani dari tanah Hijaz). Adapun penyebabnya akan diterangkan

pada pembahasan tentang syarat-syarat.

9. Apabila Tidak Disyaratkan Tahun-tahun dalam Memberikan
Lahan untuk Dikelola Orang Lain (Muzara'ah)

--* ;;G :Jv tli:" ?nt *y, ; it ,f
l'':':i irqL'H"6,&,

*t yhr S;'o1r
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2329. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Nabi SAW

menyerahkan pengolahan tanah Khaibar (kepada orang-orang Yahudi)

dengan bayaran separuh dari hasil buah-buahan atau tanamannya."

Keteransan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar yang tercantum

pada ba"b sebelumnya melalui jalur Yahya bin Sa'id dari Ubaidillah

seoara ringkas. Ibnu At-Tin mengatakan bahwa kalimat "apabila tidak

*liy;ersyaratkan tahun-toltun" tidak diindikasikan secara jelas oleh

h*,lits yang disebutkan. Demikian menurutnya, tetapi dasar judul bab

yriilg Cisebutkan Imam Bukhari adalah sebagai isyarat tidak

dilerni-lkannya keterangan yang membatasi waktu berlangsungnya

transaksi pada semua jalur periwayatan hadits tersebut.

Pada pembahasan mendatang, Imam Bukhari menyebutkan

kembali hadits ini di bawah bab yang berjudul "Apabila Pemilik
Tanah mengatakan, 'Aku Mengakui Keberadaanmu Selama yang

Dikehendaki Allah', Tanpa Menyebutkan Batasannya, maka

Keduanya Sesuai dengan Apa yang Mereka Sepakati."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits di atas yang

menyebutkan "Kami mengakui keberadaan kamu selama kami

menghendaki". Indikasi kalimat sangat jelas mendukung judul bab

yang disebutkan Imam Bukhari di tempat ini.

fuwayat ini menjadi dalil tentang bolehnya menyerahkan

perawatan tanaman kepada orang lain dan memberikan lahan

pertanian untuk dikelola orang lain tanpa menyebutkan batasan waktu

tertentu. Dalam hal ini pemilik tanah boleh mengeluarkan

(menghentikan) pengelola dari lahan itu kapan saja dia kehendaki. Hal

ini telah diperbolehkan oleh mereka yang memperbolehkan

muzara' ah dan mukhab arah.

Abu Tsaur berkata, "Apabila tidak disebutkan batasan tertentu,

maka dipahami bahwa yang dimaksud adalah satu tahun." Sedangkan

dari Imam Malik dikatakan, "Apabila seseorang mengatakan 'Aku
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menyerahkan perawatan tanaman kepadamu dengan bayaran setiap

tahunnya sekian persen dari hasilnya', maka hal itu diperbolehkan
meski tidak disebutkan batas akhirnya." Sedangkan kisah tentang
lahan pertanian Khaibar, dia pahami seperti itu. Para ulama sepakat

bahwa sewa-menyewa tidak diperbolehkan, kecuali dengan

menyebutkan batasan waktunya, dan ini termasuk transaksi yang

mengikat (akad lazim).

10. Bab

n3A. Dari Amr, dia berkata: Aku berkata kepada Thawus,
"Seandainya engkau mau meninggalkan mukhabarah, karena

sesungguhnya mereka mengaku bahwa Nabi SAW melarang hal itu."
Dia berkata, "Wahai Amr, sesungguhnya aku memberikan kepada

mereka dan membantu mereka. Sesungguhnya orang yang paling
berilmu di antara mereka mengabarkan kepadaku -maksudnya Ibnu
Abbas RA- bahwa Nabi SAW tidak melarang perbuatan itu. Akan
tetapi beliau bersabda, 'Apabila salah seorong di antara kamu

memberikan secaro gratis kepada saudaranya, niscaya itu lebih baik
baginya daripada dia megambil imbalan tertentu darinya'."

,.
,c,o. , o.

.t JIr, W; *lo
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@:
Demikian disebutkan oleh semua periwayat, yaitu tanpa judul.

Itu berfungsi sebagai pemisah antar bab. Imam Bukhari menyebutkan

hadits lbnu Abbas tentang bolehnya mengambil imbalan dari lahan

pertanian. Letak hubungannya dengan judul bab adalah; manakala

rnemberikan lahan pertanian untuk dikelola orang lain dengan syarat

pekeria mendapatkan bagian tertentu dari hasilnya temasuk hal yang

cliperhoiehkan, rnaka rnenyewakannya dengan bayaran tertentu yang

jrlas tentu lebih diperbolehkan.

ii? .,1i *'t f h' .,,; olr ti u't*';- *y t;:;,et *'; 'i

i*\cuntktinya engkau mau meninggalkan rnukhabarah, karena

sesttngguhn),a mereka mengaku bahwa i'labi SAW melarangnya).

Penafsiran makna mukhabora& telah disebutkan sebelum satu bab.

Sikap Imam Bukhari yang memasukkan hadits ini pada bab di atas

menunjukkan dia termasuk ularna yang berpandangan bahwa

muzara'ah dan mukhabarah adalah satu makna.

At-Tirmidzi meriw'ayatkan dari jalur lain, dari Amr bin Dinar,

dengan lafazh, tOjfiit "6t "j (seandainya engkau meninggalknn

tnuzaro'ah). Hal ini diperkuat oleh perkataan Ibnu Al Arabi [seorang
ahli bahasa], "Sesungguhnya makna asal kata mukhabarah adalah

memberikan Khaibar."

Adapun perkataan Amr bin Dinar kepada Thawus, "Mereka

mengoku", seakan-akan dia mengisyaratkan kepada hadits Rafi' bin

Khadij mengenai hal itu.

Imam Muslim dan An-Nasa'i meriwayatkan dari jalur Hammad

bin Zaid dari Amr bin Dinar, dia berkata, '^ir'ri ?'i o1 {6;L"itb At,

i.et, lt ,tt+rl 'g# U'lult ,r-t. gllrs *u,ui"t'r,Hr:-lt"' " ''':" :" \ & i' 'J?,tLf 'nr,i'i;lui,yrl',f 4f .;'r g-f1;9 L4 gl-l1 *"tc +ttt

/* i.t :'r,bi 
'$'i ,i:b ,43 |*i i {rnorw tiaat ntenyukai bita

tanahnya disewakan dengan bayaran emas dan perak, dan dia
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beranggopan tidak mengapa apabila disewakan dengan bayaran l/3
atau l/4 dari hasilnya. Mujohid berkata kepadanya, "Pergilah kepada

lbnu Rafi'bin Khadii, dan dengarlah haditsnya dari bapaknya." Dia

berkata, "Kalau aku mengetahui bahwa Rasulullah SAW

melarangnya, niscaya aku tidak akan melakukannya. Akan tetapi,

telah menceritakan kepadaku orang yang lebih berilmu darinya, y'aitu

Ibnu Abbas."). Lalu dia menyebutkan hadits selengkapnya.

An-Nasa'i meriwayatkan pula dari jalur Abdul Karim, dari

Ivlujahid, dia berkata , '*'i:t giy i €\ l.t Jt llt'tii r"ltb r;..'a'iti

4.r'*,; i|rri,: c:A ,j.it ,,;r'l\i :tf ,y ,# *') iO h, }a "u.3r oi ,li
fitt g.a ts't" 1 4# (Aku memegang tangan Thatuus lalu

*rcmbawanya masuk menemui lhnu Ra/i' bin Khadii, maka lbnu RaJi'

menceritakan kepada Thawus dari bapal*tya bahwa Nabi SAW

melarang memberikctn lahan pertanian untuk dikelola orang lain.

Akan telapi, Tha**us tidak mau menerimanva seraya berkata, "Aku

mendengar lbnu Abbas berpendapat bahwa yang demikian itu tidak

dilarang.").

r'& i.t * ,t.*i'Aabl'oy1 gesungguhnya orang yang paling

berilmu di antara mereka mengabarkan kepadaku, yakni lbnu Abbas).

Akan disebutkan setelah beberapa bab melalui jalur Sufuan Ats-Tsauri

dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dia berkata, "Ibnu Abbas

berkata...". Demikian pula yang diriwayatkan oleh Abu Daud melalui

jalur ini.
tD/ ... ,ini, 'A5- gJ ltiaat melarangnya). Yakni, melarang memberikan

tanah untuk dikelola orang lain dengan bayaran sebagian dari

hasilnya. Ini bukan berarti Ibnu Abbas bermaksud menafikan riwayat

yang menetapkan adanya larangan mengenai hal itu secara mutlak.

Bahkan, yang dimaksud adalah larangan yang disebutkan hanya

menunjukkan mana yang lebih utama. Sebagian berpendapat, Ibnu

Abbas bermaksud menerangkan bahwa Nabi SAW tidak melarang

transaksi (akad) yang sah, tetapi dia melarang untuk menetapkan
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syarat yang ridak dibenarkan. Dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan, '

talrpt ifr f *r y ln' & uJr i.rf {sesungguhnya Nabi SAW ttdak

mengharamkan muzara'ah). Riwayat ini memperkuat penakwilan

yang telah dikemukakan.

et ti (memberikan secora gratis).lbnu Majah tlan Al Ismaili

menanrhal*;an melalui jalur lain dari Thawus, 'oAt ji f i sr'" ;:12

Ury ,t*^t i.sesunggultn)u Mw'adz bin Jabal mengakui manusia dalam

rin/ ili; ketika berada cli cntrsra kami). Yakni, ketika berada di Yaman.

t,c:,ji*n-akan lmam Bukhari sengaja tidak menyebutkan kalimat

i*,i"l.lJir ini karelra sanad-ttya terputus antara Thawus dan Mu'adz"

liailr.:, ini akan dijelaskan lebih lanjut setelah tu.juh bab'

11. Menyerahkan Lahan untuk Dikelola (Muzara'aft) kepada

Orang-orang Yahudi

ej *\t ,* tlr'Jy, ,ri t&b?nr 6-.,, e q' ,f 96 *
qG \i'pi @':u'ir';-j;'i,J;',ti ,*;'-ii,',? pi

2331. Dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, "Sesungguhnya

Rasulullah SAW memberikan 
-lahan 

pertanian- Khaibar kepada

orang-orang Yahudi untuk mereka kelola dan pakai bercocok tanam,

dan bagi mereka separuh dari hasilnya."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar yang telah

dikemukakan. Maksud Imam Bukhari dengan judul bab ini adalah

sebagai isyarat bahwa tidak ada perbedaan antara melakukan kerja

sama dengan kaum muslimin dan ahlu dzimmah (orang kafir yang

mendapat perlindungan dari kaum muslimin).
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12. Syarat-Syarat yang Tidak Disukai dalam Menyerahkan Tanah
untuk Dikelola Orang Lain (Muzara'ah)

,fi,nf k : Jv *.; ir,f ., i;t_, r'er!lt'\& y,*,f
,:6j .; '^;Lat ,* ,i'r4 *.,i *k 6Ll att') ,<).a; *-r^ir

* \' * Ut it4- ,:: cf l', :)'c';i Cj ,i
l-i

2332. Dari Yahya, dia mendengar dari Hanzhalah Az-Zuraqi.
dari Rafi' RA., dia berkata, "Kami adalah orang yang paling banyak
memiliki ladang di antara penduduk Madinah, dan biasanya salah
seorang di antara kami menyewakan lahannya seraya berkata, 'Bagian
ini adalah untukku dan bagian ini untukmu'. Maka, terkadang bagian
ini menghasilkan dan bagian ini tidak menghasilkan. oleh karena itu,
maka Nabi SAW melarang mereka."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Rafi' bin Khadij, yang akan
dijelaskan setelah lima bab. Imam Bukhari mengisyaratkan dengan
judul bab ini bahwa larangan dalam hadits Rafi' bin Khadij dipahami
apabila transaksi (akad) mengandung syarat yang tidak jelas dan
mengakibatkan penipuan.

13. Apabila Bercocok Tanam dengan Modal dari Harta Suatu
Kaum Tanpa Izin Mereka, Tetapi Mendatangkan Kemaslahatan

bagi Mereka

\.. , zz, o ). o, o zdt g.b) -f J oIl J.c ;f
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ir-ktt ft g. f J\fi:G ,fir -i-,-f o'r[;- i ux Q
,fr.'@i*;&'.-{UB,F,q.i'* t:v i *
'e L&'i a t* }i,r rri'ru a A* s'$; lrlti t:lrbt
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2333. Dari Abdullah bin Umar RA, dari Nabi SAW, "Ketika
tiga orang di antara umat sebelum kamu sedang berjalan, tiba-tiba
turun hujan, mako mereka berlindung di dalam gua di sebuah gunung.

Tibaaiba batu besar dari atas gunung menggelinding dan menutupi
pintu gua. Sebagian mereks berkata kepada sebagian yang lain,
'Perhatikanlah amalan yang kalian ketahui ikhlas karena Allah!
Berdoalah kepada Allah dengan (perantara) amal itu semoga Allah
membukakannya bagi kalian!' Seorang laki-laki di antara mereka

berkata, 'Ya Allah! Sesungguhnya aku memiliki dua orang tua yang
telah lanjut usia, dan memiliki anak-anak kecil yong senantiasa aku
rawat dengan baik. Apabila aku kembali di sore hari, aku memerah
susu. Aku memulai memberi minum kepada kedua orong tnaku, aku
memberi minum keduanya sebelum onak-anakku. Pada suotu hqri qku

terlambat pulang dan aku tidak datang hingga larut malam, lalu aku
dapati keduanya telah tidur. Aku memerah susu sebagaimana aku
lakukan, lalu aku berdiri di bagian kepala keduanya dan aku tidak
suka membangunkan keduanya. Aku tidak suka memberi minum anak-
anak sementarq mereka merengek di bawah kedua kakiku hingga

fajar terbit. Apabila Engkau mengetahui aku melakukon hal itu demi
mencari wajah [keridhaanJ-Mu, maka bukaknnlah bagi kami satu
celah agar kami dapat melihat langit'. Lalu Allah membukanya dan
mereka dapat melihat langit. Laki-laki yang lain berkota, 'Ya Allah!
Aku memiliki anak perempuan pamon, aku mencintainya sebagaimana
kecintaan yang paling mendalam dari seorang lakiJaki terhadop
wanito. Aku membujuknya untuk menyerahkan dirinya, tetapi dio
menolqk permintaanku, hingga aku memberikan 100 dinar
kepadanya. Lalu aku mendapatkannya hingga siap untuk melakukan
hubungan intim. Ketika aku telah berada di antara kedua knkinya, dia
berkata: ll/ahai hamba Allah, tokutlah kepada Allah dan jangan
membuka keperawanan kecuali menurut cqra yang benar! Aku pun
berdiri. Jika Engkau mengetahui bahw,a aku melakukan hal itu karena
mencari wajah [keridhaaJ-Mu, maka bukakanlah untuk knmi'. Lalu
dibukakan untuk mereka. Laki-laki ketiga berkata, 'Ya Allah!
Sesungguhnya aku pernah menyewo pekerja dengan upah satufaraq
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padL Ketikn menyelesaikan pekerjaunnya, dia berkata: Berifutn

kepadaku hakku. Aku memberikan l<epadanya, namun ia tidak

menyukainya. Aku senantiosa menanam padi itu hingga berhasil aku

belikan sapi dan penggembalanya. Lalu dia datang kepodaku

beberapa waktu kemudian seroya berkata: Takutlah kepada Allah.

Aku katakan: Pergilah ke tempat sapi itu dan penggembalanya,

ambillah untukmu! Orang itu berkata: Takutlah kepada Allah, iangan
memperolok-olok aku. Aku kataknn: Sesungguhnya aktt tidak

memperolok-olok kamu, ambillah! Mako dia mengambil semuanya.

Apabila Engkau mengetahui balwa aku mengerjakan ilu knrena

mencari wajah fkeridhaanJ-Mu, maka bukakanlah opa yong tersisa'.

Mska .All ah me mbuknkannya."

Abu Abdillah berkata, "Ismail bin Ibrahim bin Uqbah

meriwayatkan dari Nafi', 'Aku berusaha'."

Keteransan Hadits:

(Bab apabila bercocok tanam dengan modal dari harts suatu

kaum tanpa izin mereka, tetapi mendatangkan kemaslahatan bagi

mereka). Maksudnya, siapa yang berhak memiliki hasil tanaman

tersebut?

Dalam bab ini disebutkan hadits tentang kisah tiga orang yang

terperangkap di dalam goa. Penjelasannya secara detail akan

disebutkan dalam pembahasan tentang cerita para nabi. Adapun yang

dimaksud di tempat ini adalah perkataan salah seorang mereka, "Aku

memberikon kepadanya -yaloi kepada pekerja- haknya, namun dia
tidak menyukainya. Alu senantiasa menanam padi itu hingga berhasil

dan aku belikan sapi dan penggembalanya."

Secara zhahir, dia telah menentukan upah untuk pekerja itu.

Ketika dia meninggalkannya setelah upah ditentukan, kemudian si

penyewa membelanjakan upah itu, maka jadilah ia berada dalam

tanggungannya.
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Ibnu Al Manayyar berkata "Kesesuaian dengan judul bab

adalah, bahwa dia telah menetapkan haknya dan mernberi kesempatan

untuk mengambilnya sehingga terbebas tanggung jawab. Ketika si
pekerja meninggalkan upahnya dan penyewa mengambil kembali lalu
membelanjakan untuk sesuatu yang bermanfaat, maka hal itu
diperbolehkan dan tidak dianggap melanggar hak orang lain. Oleh
sebab rtu, dia menjqdikan perbuatan tersebut sebagai perantara kepada

Allah, serta dianggap sebagai amalannya yang paling utama. Lahl
diakui dan permohonannya dikabulkan. Meskipun

demikian, apabila padi satu faraq itu binas4 niscaya dia harus

menggantinya, sebab dia tidak diizinkan untuk membelanjakannya.

Judul bab tersebut bermaksud menerangkan bahwa orang yang

bercocok tanam akan terlepas dari dosa jika bermaksud seperti itu,
tetapi hal ini tidak berarti dia tidak dibebani kewajiban mengganti
rugi."

Mrmgkin pula dikatakan bahwa dia menjadikan perbuatan itu
sebagai perantara l<ar€na dia telah memberikan hak kepada
pemiliknya dengan berlipat ganda. Sebagaimana halnya duduk di
antara dua kaki wanita adalah termasuk perbuatan maksiat tetapi dia
menjadikan sebagai perantara karena dia telatr
meninggalkan -inq dan dia telah mendermakan hartanya. Sebagian

pembahasan ini telah dikernukakan pada akhir pembahasan tentang
jual-beli, pada bab "Barangsiapa Membeli Sesuatu untuk Orang [^ain

Tanpa lannya lalu Orang itu Ridha".

Kalimat "satu fwaq padf' pada riwayat terdatrulu juga
disebutkan dengan 'satu fuaq jagtng'. Untuk itu, kedua versi ini
dapat dipadukan dengan bahwa satu faraq itu terdiri dari
dua jenis; 1laitu padi dan jagtmg. Oleh karena keduanya tergolong
jenis ranaman biji-bijiaa maka salah satunya digunakan untuk
menamai yang lainnya tetapi versi yang pertama lebih mendekati

kebenaran.

|*i ,f.6 * *t t er['n E{,r\ ),61 gsmait bin rbrahim

bin Uqbah meriwayatkan dtri Nofr', "Aht berusaha."). Maksudnya,
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Ismail telah meriwayatkan dari Nafi', seperti yang diriwayatkan oleh

pamannya dari Musa bin Uqbah. Hanya saja ada perbedaan pada

lafazh ini, dimana pamannya menukil 'c.ti @*u mendapatlun),

sedangkan Ismail menukil 'r*i (aku berusaha mendapatlan).

Riwayat dari Ismail ini disebutkan dengan sanad yang moushul oleh

Imam Bukhari dalam pembahasan tentang adab, pada bab

"Terkabulnya Doa Orang yang Berbakti kepada Kedua Orang Tua".

Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, "Ismail meriwayatkan dari Ibnu

Uqbatr." Tapi ini adalatr suatu kekeliruan. Adapun yang benar adalah

Ismail bin Uqbah. Nama lengkapnya adalah Ismail bin Ibrahim bin

Uqbah, putra saudara Musa.

14. Wakaf Para Sahabat Nabi SAW, Tanah yang Dikenai Upeti,
Memberikan Lahan untuk Dikelola serta Bermuamalah dengan

Mereka

,A,*t1}; b' &'Ct;ro:
.-a. /. tt.i.

a;. OJ-e:t oJ,-)

Nabi SAW bersabda kepada Llmar, "Bersedekahlah dengan

pokolmya don tidak dijual, tetapi dinaflrahkan buahnya." Maka dia

pun menyedekatrkannya.

r'i :l*?nr u1., #iG ,iC yj '*'r:Li i y * ly V
,bl.:s,'# ts tl)if'; ritJt y e;'.X 6 :jJi":jt r1(J tf: l' - -; f-,J&Ir

2334. Dari Malik, dari Zaid bin Aslam, aari Uapakny a, dia

berkata, "Umar RA berkata, 'Kalau bukan akhir dari kaum muslimin,

'd_'"Eri L( ) *\"5";
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maka tidaklah ditaklukkan suatu negeri melainkan aku akan

membagikannya di antara penduduknya sebagaimana Nabi SAW
membagi Khaibar'."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan penggalan hadits Umar tentang wakaf
tanah Khaibar, dan disebutkan perkataan LImar, "Kalau bukan akhir
dari lraum muslimin, maka tidaklah ditaklukksn suatu negeri
melainknn aku akan membagikonnya". Pengambilan dalil dari hadits
pertama terhadap awal judul bab cukup jelas, dan bisa pula diambil
dari hadits kedua, sebab sisa kelanjutan perkataan itu tidak disebutkan,
dimana seharusnya berbunyi, "Akan tetapi pertimbangan terhadap
generasi kaum muslimin mendatang mengharuskan untuk tidak
membagikannya, bahkan aku menjadikannya sebagai wakaf untuk
kaum rnuslimin."

Kalimat "dan negeri yang dikenai upeti..." dan seterusnya dapat
disimpulkan dari hadits kedua, karena Umar ketika mewakafkan,
menetapkan kepada kafir dzimmah yang berada di negeri itu untuk
membayar upeti, dia menyerahkan lahan untuk dikelola dan

bermuamalah dengan mereka. Atas dasar ini tampaklah maksud dari
judul bab.

Ibnu Baththal mengatakan bahwa makna judul bab adalah para

sahabat biasa memberikan wakaf Nabi SAW untuk dikelola setelah

beliau wafat, sebagaimana yang beliau lakukan terhadap orang-orang
Yahudi di Khaibar.

Ibnu At-Tin berkata bahwa kalimat *Nabi SAW bersabda
kepada Umar...o' dan seterusnya disebutkan oleh Ad-Dawudi bahwa
latazh ini tidak akurat, bahkan yang diperintahkan kepada Umar
adalah bersedekah dengan buahnya dan mewakafkan pokoknya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, apa yang dia bantah merupakan
makna yang disebutkan Imam Bukhari. Riwayat yang dia nukil
dengan sonod yang mu'allaq di tempat ini telah dia sebutkan dengan

I
I
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sonad yang maushul pada pembahasan tentang wasiat melalui jalur

Shakhr bin Juwairiyah dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, '0W

d )6r'fr ltlmar bersedekah dengan harta militcrtya). Lalu disebutkan

secara lengkap, dan di dalamnya disebutkan , 'r$';-tt L$-1 alb\ O:l:ei

l:p W ,F'tL;U 11 (bersedekahlah dengan pokolmya, tidok dijuol,

tidak dihibahkan dan tidak diworisi, akan tetapi diinfaklun buahnya).

'*, *: +i ilr ,v C, '# \S (Sebagaimana Nabi sAW

membagi -lahan 
pertanianl Khaibar). Ibnu Idris menambahkan

dalam riwayatnya, |db eF ?-f o:tS,s'oi ';:irt',F: (Akan tetapi aku

ingin upeti diberlakukan atas mereka). Lafazh ini akan dijelaskan

pada perang Khaibar, dalam pembahasan tentang peperangan.

Al Baihaqi meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu Watrab,

dari Malik, sehubungan dengan kisah ini mengenai sebab perkataan

Umar di atas, *b'i.td'ti qoS,irli bU t'l i*t til, * e il
#itrt,ylu, (Ketilu (Jmar menaHukkan Syam, maka Bilal berdiri

menghadapnya serrya berkata, "Hendaklah engktu membagikarurya

atau kami alran menggunakon pedong untuk menguasafutya." Mako,

Umar berkata...). Lalu disebutkan hadits seperti di atas.

Ibnu At-Tin berkatq "Ljmar telatr menakwilkan firman Allah,
'*.1::t:iE 'U-!tt (Dan orang-orang yang dotang sesudah mereko).

Dia berpendapat batrwa generasi berikutnya akan meneladani generasi

sebelumnya. Oleh karena itu, Umar khawatir apabila semua negeri

yang ditaklukan itu dibagi, maka setelah masa penaklukan tidak akan

tersisa upeti bagi generasi berikutnya. Maka, dia berpendapat untuk

mewakafkan negeri-negeri yang ditaklukkan dan menetapkan upeti

yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Sementara itu, ada dua

pendapat yang masyhur dari ulama tentang pembagian negeri yang

ditaklukkan."

Demikian menurut pendapat Ibnu At-Tin. Namun, sebenarnya

dalam masalah ini ada tiga pendapat. Menurut Imam Malik, negeri itu
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menjadi wakaf dengan sendirinya setelah ditaklukkan. Sedangkan Abu
Hanifah dan Ats-Tsauri berpendapat bahwa imam (pemimpin) berhak
memilih antara membagi atau mewakaftannya. Sedangkan menurut
Imam Syafi'i wajib dibagi, kecuali apabila para prajurit yang ikut
dalam penaklukan itu rela apabila diwaka{kan. Masalatran ini akan
diterangkan pada akhir pembatrasan tentang jihad.

15. Orang yang Menghidupkan Tanah Mati

. .C, c,f -tf a., rT'ri +i u ,* -:u:

'Pt*\'*1'

."o,; :fl", yrFt f)i e * of:,sLt
c. .. .ct. t1 . 1'.c.)t' f 6sts .rJ ,t-e *

rL *,i,sr:;'**t'y il$:fr? * q.Jo,
.p:r*b,J*C,f

Ali berpendapat seperti itu terhadap negeri yang dihancurkan di
Kufatr sebagai tanatr mati.

Umar berkata "Barangsiapa menghidupkan tanah yang mati,
maka ia menjadi miliknya." Dan diriurayarkan dari Amr bin Auf, dari
Nabi SAW.

Dia berkata dengan selain hak rnuslim, "Tidak ada
hak bagi keringat orang yang zhatim kepdanya." Diriwaya&an pula
tentang itu dari Jabir, dari Nabi SAW.

'tt';:Ju;-,i*h, *r4, *W?nr qr*1b *
e,b\t'd 1i n ;*t,ilj JC .:*i i *\L^evri
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2335. Dari Aisyah RA, dari Nabi sAw, beliau bersabda,

,,Barangsiapa mengelola lahan yang tidak dimiliki oleh seseorang,

malca ia lebih berhak atas lahan lersebut." Urwatr berkata, "Umar RA

memberi keputusan demikian pada masa khilafatrnya"'

Ketcranean Hadits:

Al Qazzaz berkata" '?ang dimaksud tanah mati adalah lahan

yang belum dikelola. Pengelolaan tanah itu diserupakan dengan

kehidupan, dan membiarkannya diserupakan dengan kematian.

Adapun maksud menghidupkan tanafi yang mati adalatr mendatangi

tanah yang tidak diketafuui pemah dimiliki oleh seseorang, lalu

mengelolanya dan menanaminya serta mendirikan bangunan di

atasnya. Dengan demikian, tanah itu menjadi miliknya; baik lokasinya

dekat atau jauh dari pemukiman, diizinkan oleh imam atau tidak." Ini

merupakan pendapat mayoritas ulama.

Sementara itu, dari Abu Hanifah dikatakan, "Harus mendapat

izin dari imam secara mutlak." Sedangkan dari Imam Malik dikatakan

bahwa pemberian izin dari imam itu khusus pada tanah atau lahan

yang dekat dengan pemukiman.

Adapun batasan yang dikategorikan dekat adalah jika tempat

tersebut masih dibututrkan oleh orang-orang yang tinggal di

sekitamya, seperti tempat menggembala hewan temak atau yang

sepertinya.

Ath-Thahawi berhujjah untuk mendukung pendapat jumhur

ulama dengan hadits di atas, juga melalui metode qiyas [analogi]

dengan air laut dan sungai serta burung dan hewan yang ditangkap,

dimana para ulama sepakat bahwa siapa yang mengambilnya atau

menangkapnya, maka dia berhak memilikinya; baik lokasinya dekat

maupun jauh, diberi izin oleh irnam atau tidak'
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"or; y$u; ytitr ,/ri e * "f: 
,s;iy, 6an berpandangan

seperti itu terhadap negeri yang dihancarkan di Kufah). Demikian
yang disebutkan dalam kebanyakan riwayat sementara dalam riwayat

An-Nasafi ditambahkan, 6ri ltSjt ,fii 4 Vi Kufah sebagai tanah

mati).

'n ;n 1* b\t *f ,, (umar berkata, "Barangsiapa

menghiduplcan tanoh mati, maka ia menjadi milibtya.'). Irnam Malik
menyebutkannya dengan sanad yang mauslrul dalam kitab Al
Muwaththa' dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari bapaknya sama seperti

itu. Lalu kami riwayatkan di dalanr pembahasan tentang pajal/upeti
oleh Yatrya bin Adam tentang penyebab hal itu, dia berkata, "Suffan
telah menceritakan kepada kami dari Az-Zuhti, dari Salim, dari

bapaknya, dia berkata ,Jtt ,ib Y ,;t -?jti g,r oT;*t-!rir iri
*.u- -" *i$r )Ft ti d;qi 't 't€ ,;ri i,6 ,:i "\ri tb3i t"i 'i
(marusia berlomba memberi batason -yobti Wdo tanah- di masa

Umar, malca dia berkoto, "Barangsiopa menghidupkan tanah, malm
ia menjadi milifuya." Seokan-akan Umu tidakmenganggap tanah itu
menjadi milik seseorang bila sekadm diberi batasan sampai dia
me nghi &tpkannya [me nge I ol htyaJ)."

'* ,lfy glei ,#|* f iisi(dia berkata tentansnyo

selrubungan dengan selain hak muslim, "Tidok ada bagi lceringat

orang zhalim luk padanya."). Riwayat ini disebutkan dengan sanad
yang maushal oleh Ishaq bin Ratrawaih, dia berkata: Abu Amir Al
Aqdi telah mengabarkan kepada kami dari Katsir bin AMullah bin
Amr bin Auf, "Bapakku telatr menceritakan kepadaku bahwa

bapaknya menceritakan kepadanya, sesungguhnya dia mendengar

Nabi sAW bersaua JnAi'F|* q.qfi'ot ? q6-itb3i t?i'i;
'* ly 91'-;t (Borangsiapa menghidupkan tanah moti tanpa ada

hak seorang muslim di tanah ilu, maka ia menjadi mililwya, dsn tidak
ado hak bagi lceringat orang zhalim)." Riwayat ini dikutip oleh Ath-
Thabrani dan Al Baihaqi. Akan tetapi Katsir yang disebutkan pada
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sanad-nya adalah perawi yang lemah, dan tidak ada riwayat kakeknya

(Amr bin Auf) dalam kitab Shahih Bukhari selain hadits ini. Dia

adalah selain Amr bin Auf Al Anshari Al Badari yang haditsnya akan

disebutkan pada pembahasan tentang upeti fiizyah), tetapi tidak ada

riwayatnya dalam kitab Shahih Bukhari selain hadits itu.

Hadits Amr bin Auf yang disebutkan tanpa sqnad yatg mu'allaq

oleh Imam Bukhari memiliki riwayat pendukung yang kuat. Riwayat

yang dimaksud dinukil oleh Abu Daud dari hadits Sa'id bin Zaid.Lalu

Abu Daud meriwayatkan pula melalui jalur Ibnu Ishaq dari Yahya bin

Urwah, dari bapaknya melalui jalur mursal dengan tambahan,

"{Jrwah berkata, 'Orang .yTg menceritakan hadits ini telah

mengabarkan kepadaku, 'e'i|Ut y ir' ,p H' ;l t1-ei?r *t oi

itf ;.i3r |*tb ;ii t^z'ti'. f\\i -U,;ait ;tr ,l'ti Ctri 6ibi
14, 'dAJ Lii- {nomo dua orang laki-laki mengoiukan perkara

kcpada Nabi SAW. Salah seorang dari keduonya menanam kurma di

tanah milik yang lain. Maka Nabi SAW memutuskan tanah itu tetap

menjadi milik pemilik sebelumnya, dan menterintahl<an pemilik kurma

untuk mengeluarkannya dari tanah itu)' ."

Sehubungan dengan masalah ini telah dinukil pula dari Aisyah

seperti diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi dari Samurah yang

diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al Baihaqi, dari Ubadah dan

Abdullatr bin Amr yang diriwayatkan olah Ath-Thabrani, dan dari

Abu Usaid yang diriwayatkan oleh Yahya bin Adam di dalam

pembatrasan tentang pajak/upeti. Namun, sanad riwayat-riwayat

tersebut diperbincangkan, hanya saja saling menguatkan antara yang

satu dengan yang lain.

Pt y h' ,r,; U, tr rY * y 'st[.t (dan diriwayatkan

tentong itu -yakni tentang permasalahan itu otau tentang hukum

itu- dari Jabir, dari Nabi SArn.Riwayat ini disebutkan dengan

sanad yang maushul aleh Imam Ahmad, dia berkata: Abbad bin

Abbad telah menceritakan kepada karni, Hisyam telah menceritakan

kepada kami dari Urwah. dari Wahab bin Kaisan, dari Jabir.
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Kemudian dia menyebutkan hadits itu dengan lafazh, & A'tt r"i ,y
'i*'i rt * €t,iit *i o; ,?i W_'d) lBorrrgriapa menghidupkan

tanah mati, maka boginya pahala atas tanah itu; dan qpa yong
dimokan oleh binotang liar darinya, maka itu menjadi sedelmh

boginya).

At-Tirmidzi meriwayatkan melalui jalur lain dari Hisyam

dengan lafazh, 'i'4r * ,l1t *i U (Barangsiapo menghidupkan

tanah mati, maka ia menjadi mililotya). Imam At-Tirmidzi
menggolongkannya sebagai hadits shahih. Akan tetapi, terjadi
perbedaan para perawi hadits itu dari Hisyam. Abbad telah
meriwayatkan dari beliau sama seperti tadi, dan diriwayatkan oleh
Yahya bin Al Qaththan dan Abu Dhamrah serta selain keduanya dari
Hisyam, dari Abu Rafi', dari Jabir. Lalu Ayyub meriwayatkan dari
Hisyam, dari bapakny4 dari Sa'id bin Zaid. Abdullah bin Idris
meriwayatkan dari Hisyam, dari bapaknya, melalui jalur yang mursal.
Begitu pula para perawi dari Urwah juga berbeda dalam hal ini.
Aypb meriwayatkan dari Hisyam dengan sanad yang maushul.

Namun, Abu Al Aswad menyelisihinya, dia meriwayatkan dari

Urwah, dari Aisyah seperti pada bab di atas, dan Yahya bin Urwah
meriwayatkan dari bapaknya dengan sanad yang fiursol seperti dalam

Sunan Abu Daud. Seakan-akan inilah rahasia mengapa Imam Bukhari
tidak tegas menyatakan derajat riwayat itu.

Catatan

Ibnu Hibban menarik kesimpulan hukum berdasarkan

keterangan tambahan dalam hadits Jabir, yakni pada kalimat "maka
baginya pahala atas tonah itu", bahwa orang kafir dzimmi tidak

berhak atas tanah meskipun dia telah menghidupkan atau

mengelolanya. Dia berdalih bahwa orang kafir tidak mendapatkan

pahala. Akan tetapi pernyataannya dibantah oleh Al Muhibb Ath-
Thabari bahwa jika orang kafir bersedekah, maka dia diberi ganjaran

di dunia seperti tercanturn dalarn hadits. Iv{aka, pahala bagi orang kafir
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sehubungan dengan menghidupkan tanah mati adalah ganjaran di

duniq sedangkan pahala bagi orang muslim lebih luas dari itu.

Pendapat ini dimungkinkan, tetapi apa yang dikatakan oleh Ibnu

Hibban lebih sesuai dengan makna lahiriah hadits. Yang pertama kali

dipahami dari *pahala'' adalatr ganjaran di akhirat.

'rl? i't $Jrwah berkata). Riwayat Urwah dari Umar tergolong

mursol, sebab Urwatt dilahirkan pada akhir masa khilafah Umar

seperti dikatakan oleh Khulaifah. Pernyataan itu disimpulkan dari

perkataan Ibnu Abi Khaitsamah, dimana dia mengatakan bahwa

Urwatr pada saat perang Jamal berusia 13 tahun. Sedangkan perang

Jamal terjadi pada tahun 36 H, dan pembunuhan Umar terjadi pada

tahun 23 H. Abu Usamah meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, dari

bapaknya, dia berkata "Aku ditolak (ikut berperang) pada perang

Jamal, aku dianggap masih kecil."

* e ,:o bt '* ;& :, ,;at (Umar memutuskan seperri itu

pada ntosa l&ilafahnyo). Pada awal bab telah disebutkan dengan

sanad yang mauslrul sampai kepada Umar. Dalam pembahasan

tentang pajak/upeti diriwayatkan oleh Yahya bin Adam melalui jalur

Muhammad bin Ubaidillatr Ats-Tsaqafi, dia berkata, "Umar bin

Khaththab menulis surat 'Barangsiapa menghidupkan tanah mati,

maka dia lebih berhak atas tanah itu'."

Diriwayatkan melalui jalur 
-lain 

dari Amr bin Syu'aib atau

selainnya batrwa Umar berkata, 6:tiri u';i-i'q er:lo U:ti ,)b V
'i'4t $;.A (Bwottgsiapa membiarkan tonah selama tigo tahun dan

tidak mengelolanya lalu datang orang lain dan mengelolanya, makn

tanah itu menjadi milifuya). Seakan-akan yang dia maksud dengan

"membiarkan" adalah memberinya batasan tanpa mengelilinginya

dengan bangunan atau yang lainnya.

Ath-Thawawi meriwayatkan jalur pertama lebih lengkap beserta

sanad-nyahingga kqada Ats-Tsaqafi, dia berkata, Jii b fi e"
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4 ?Lr'*t t ati a:$t f\u, oi ,Jui * _ l' * fi i Jrii :';r,
'#';<t,€$-:scai ri.iii W ri +bf ,?,? gi\e: -;"x-J,jt

e$ gtti Uii; U€ 4 ,ei gri Jt(seorong taki-laki dari penduduk

Bashrah, yang biasa dipanggil Abu Abdillah, keluar menemui LJmar.

Laki-laki itu berkata, "sesunggwhnya di negeri Bashrqh terdapat
tanah yang tidak mendatangkan mudharot bagi kaum maslimin dan
bukan termasuk tanah yang dikenai upeti. Apabila engkau berkcnan
rnemberilamnya kcpadahr, moka aht akan menanaminya pepohonan
dan zaitun." Makfl Um,ar merrulis surat kcpada Abu Musa, "Apabila
benar demikian, moka berikan kcpadonya.").

16. Bab

b,-* 4r'ai & hr * yl *-;-Ll l' * i lg *
e o,)jt ;!;. €#t s: C ^-,1i,) ,f.;t qli *t *
qlt Sdtrly 6rtd "si ,o,-r ira .-^r'r,i;L;b, Jt ,'i
;i ltj ir.?rr * it )"r;; ":;t :)e yitz'ik
U:i"ttt iPt i's'6. rs,t;it Frs!, r,,.*Jti,Pl

2336. Dari Salim bin AMullah bin lJmar, dari bapaknya [Umar]
RA, "Sesungguhnya Nabi SAW bermimpi sedang beliau berada di
ternpat menginapnya di Zhul Hulaifah, di Bathn Al Wadi Qubuk
lernbah). Dikatakan 'sesungguhnya engkau berada di
Batha' yang penuh berkah'." Musa berkatq *Salim telah
mengistirahatkan kami di tempat peristirahatan yang biasa ditempati
Abdullah, dia berusaha berada di ternpat peristirahatan Rasulullah
SAW. Tempat itu berada di bagian bawah rnasjid yang terlokasi di
Bathn AI Wadi, antara ia dengan jalan pertengahan dari itu."
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2337. Dari Ibnu Abbas, dari Umar, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Malam tadi aku didatongi oleh yang dotang dari Rabbht

-dan beliau berada di Al Aqiq- hendaHah engkau shalat di lembah

yang penuh berlroh ini dan kotakan, 'Umrah dalam haii'."

Keteranean Hadits:

Demikian disebutkan dengan tanpa judul. Hal itu berfungsi

sebagai pemisah antar bab. Telah disebutkan hadits Ibnu Umar,
'oSesungguhnya Nabi SAl4t bermimpi, sedang beliau berada di tempat

menginapnya di Zhul Hulaifah, di lttbuk lembah. Dilatakan
kepadanyo, 'Sesungguhnya englmu berada di Batha' yang penuh

berlcah'." Begitu pula hadits Umar yang dinisbatkan langsung kepada

Nabi SAW, *Aku didatangi oleh yong datang dari Rabbht,
'Hendaklah engkau shalat di lembah yang penuh berksh ini'."

Kedua hadits ini telatr dijelaskan pada pembahasan tentang haji.

Akan tetapi timbul kemusykilan mengenai hubungan keduanya

dengan judul bab sebelumnya. Al Muhallab berkata, "Imann Bukhari

menjadikan tempat peristirahatan Nabi SAW sebagai wakaf atau

dimilikinya, karena beliau shalat dan singgah di sana. Akan tetapi ini
tidak dapat dijadikan alasan, sebab Nabi SAW biasa singgah pada

tempat yang bukan miliknya dan melakukan shalat padanya, dan

perbuatan beliau ini tidak menjadikan tempat itu menjadi miliknya
sebagaimana beliau pernah shalat di rumah Itban bin Malik dan yang

lainnya."

Ibnu Baththal memberi jawaban bahrva maksud Imam Bukhari

adalah, tempat peristirahatan itu telah dinisbatkan kepada Nabi SAW
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dengan sebab beliau singgah padanya, dan Nabi tidak bermaksud
bahwa dengan sebab itu maka tempat tersebut menjadi milik beliau.

Ibnu Al Manayyar dan ulama lainnya menafikan kemungkinan
yang dimaksud Imam Bukhari seperti yang dikatakan Al Muhallab.
Bahkan yang dia maksudkan adalah untuk mengingatkan bahwa
sesungguhnya Batha' (hamparan Iuas yang dilewati air dan
menyisakan bebatuan -penerj) yang menjadi tempat peristirahatan
serta diperintahkan untuk shalat padanya tidak masuk kategori tanah
mati yang bisa dihidupkan dan dimiliki, karena tidak ada pemagaran

dan hal-hal lain yang menandakan bahwa tanah itu dihidupkan oleh
seseorang. Atau maksudnya tempat itu diikutkan pada hukum tanah
yang telah dihidupkan berdasarkan ketetapan adanya perbuatan
khusus yang dilakukan padanya, maka jadilah ia seakan-akan
dipersiapkan untuk kaum muslimin, sebagaimana halnya dengan Mina
dan tempat-tempat yang sepertinya. Tidak ada hak bagi seorang pun
untuk membangun di atasnya atau memberinya batasan, sebab secara
umum iamenjadi hak kaum muslimin.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, lembah tersebut rneskipun termasuk
jenis tanatr mati, tetapi tempat dimana Nabi SAW beristirahat tidak
dimasukkan di dalamnya [dikecualikan], karena ia termasuk fasilitas
umum. Seseorang tidak boleh memberi batasan untuk memilikinya,
rneskipun dia melakukan syarat-syarat untuk menghidupkan tanah

mati di tempat itu. Hal ini tidak khusus pada tempat Nabi SAW
singgah, bahkan hukum tersebut berlaku pada semua tempat yang

memiliki makna seperti itu.
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17. Apabila Pemilik Tanah Berkata, s'Aku Mengakui
Keberadaanmu Selama Allah Menghendaki 

-Tanpa 
Menyebut

Batas Waktu Tertentu- maka Keduanya Sesuai dengan Apa
yang Disepakati"
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2338.Ahmad bin Al Miqdam telah menceritakan t"puau kami,

Fudhail bin Sulaiman telatr menceritakan kepada kami, Musa telah

menceritakan kepada kami, Nafi' telah mengabarkan kepada kami dari

trbnu Umar RA, dia berkata, "Rasulullah SAW...". Abdurrazzaq

berkata: Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Musa bin Uqbah telah menceritakan kepadaku dari Nafi' dari Ibnu

{Jmar, "Sesungguhnya Umar bin Khaththab RA rnengusir orang-orang

Yahudi dan Nasrani dari negeri Hijaz. Rasulullah SAW ketika

menguasai Khaibar bermaksud mengeluarkan orang-orang Yahudi

darinya. Negeri yang dikuasainya adalah untuk Allah, Rasul-Nya dan

kaum muslimin. Beliau bermaksud mengeluarkan orang-orang Yahudi
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darinya" maka orang-orang Yahudi memohon kepada Rasulullah SAW
untuk mengakui keberadaan mereka di negeri itu atas dasar mereka
akan mengelola tanah Khaibar serta bagi mereka separuh hasilnya.
Maka Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, 'Kami mengakui
kcberodaon kalion di Khaibar atas dasar itu selama yang kami
*ehendaki'. Maka, mereka tetap berada di tempat itu hingga Umar
mengusirmereka ke Taima' dan Ariha'."

Keterengan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar yang berkaitan
dengan sikap terhadap orang-orang Yahudi di Khaibar. Imam Bukhari

a melalui sanad yarrg maushul da/. jalur Al Fudhail
bin Sulaiman, dan melalui sanad yar'.g mu'allaq melalui jalur Ibnu
Juraij, keduanya sirma-sama menukil dari Musa bin Uqbatr. Lalu dia

sesuai redaksi riwayat yang mu'allaq. Imam Muslim
menyebutkan riwayat Ibnu Juraij dengan sanad yung maushul.lmam
Ahmad juga menukilnya dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij secara
lengkap. Adapun redaksi jalur periwayatan Fudhail bin Sulaiman akan
disebutkan pada pembatrasan tentang 1/5 bagian dari harta rnmpzlsan
perang.

j - ,/\i ,1 ,syt:ahri sfiir 4+t c& ti' qi y@r S ;b oi

{sesunggahnya Umar bin Khaththab mengusir orang-orang Yahudi
dan Nasrani dari negeri Hijaz). Adapun penyebab Umar melakukan
hal itu akan disebu&an melalui sanad yang maushul dalam
pembahasan tentang syarat-syarat. Al Harawi berkata, 'Negeri Hijaz
adalah tempat yang terletak antara Najed dan Tihamah." Sementara Al
Waqidi berkata'Najed adalah tempat yang terletak antara Wajrah dan
Ghams Thaif. Sedangkan Tihamatr terletak di belakang Wajrah
sampai ke laut."

Dalam riwayat Al Karmani di sini disebutkan bahwa penafsiran
Hijaz sama seperti penafsiran mereka terhadap Jazirah Arab. Hat itu
akan disebutkan pada bab "Bolehkah memberi Syafaat kepada Kafir
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Dzimmah", dalam pembahasan tentang jihad, tetapi itu adalah suatu

kesalahan.

';;r$t', Pi y i' .* !.'r): n Gi, '# t ua\\t uti:i
(Negeri yang dilcuasainya adalah untuk AUah, Rasul-Nya dan kaum

muslimin). Dalam riwayat Fudhail bin Sulaiman disebutkan, ?S t
';;*t:-.tlt 

{r/|) |i#.qe'*b tJJ .;r't\i (Negeri vang dikuasainva

adalah untuk orang-orang Yahudi, Rasulullah dan kaum muslimin).

Al Muhallab berkata, "Kedua riwayat ini dapat dipadukan

dengan memaharni riwayat Ibnu Juraij bahwa maksudnya adalah

keadaan setelah terjadi kesepakatan damai, sedangkan riwayat Fudhail

menerangkan keadaan sebelum itu, karena sebagian daerah Khaibar

dikuasai dengan jalan penaklukkan dan sebagian lagi dikuasi melalui

cara damai. Semua daeratr yang dikuasai dengan cara kekerasan

menjadi milik Allah, Rasul-Nya dan kaum muslimin. Sedangkan

daerah yang dikuasai dengan jalan damai menjadi milik orang-orang

Yahudi, kemudian menjadi milik kaum muslimin setelah perjanjian

disepakati. Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang

peperangan."

Taima' dan Ariha' adalah dua negeri di dekat Thayyi', tepatnya

di bagian awal jalan menuju Syarn dari Madinah. Al Biladzari di

dalam kitab ll Futuh menyebutkan bahwa berita Rasulullah SAW

menguasai lembatr Al Qura telah sampai kepada penduduk Taima',

maka mereka membuat perjanjian damai dengan beliau dan bersedia

membayar upeti, lalu Rasulullah mengakui keberadaan mereka di

negeri itu.

18. Bagaimana Para Sahabat Nabi SAW Menyantuni Sesamanya

dalam Hal Bercocok Tanam dan Buah-buahan

et",i.gy i.etr'+ f: I etr;; etAtqi *
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2339. Dari Abu An-Najasl (mantan budak RaIi' bin Khadij),

aku mendengar Rafi' bin Khadij meriwayatkan dari pamannyas

Zhuhair bin RaIi'. Aluhair berkata "Sungguh Rasulullah SAW telatt

melarang kami dari urusan yang cukup menyenangkan kami." Aku
berkata "Apa yang dikatakan Rasulullah SAW adalatr hak (benar)."

Dia berkata" *Rasulullah SAW memanggilku seraya bersabdao

'Apakah yang lcoma lahtkan dengan ladangJadong kamu?' Aku
katakan, oKami biasa menyewakannya dengan bayaran apa yang

(tumbuh) di sekitar saluran air dan beberapa w$aq kurma dan sya'ir'.
Beliau bersaM4 'Jangan kalian lahtkan itu, tanamilah atau berikan
(orang lain) mtuk ditattami atau tahonlah'." Rafi' berkata, "Aku
dengar dan taati."

**,3g {;$ *l t+;"r\ rritt :Jv ^- ?nr ,f , lrv r
t1--,-1.\i Vr* t"ri'i. uk';,:*j y h, -rv C,,:lut

.'{,b"rl'$'Se-t oy

234A. Dari Jabir RA, dia berkata "lvfereka biasa memberikan

lahan rmtuk dikelola dengan imbalan ll3, ll4 dan lD. Maka Nabi

SAW bersabda 'Barangsiapa memiliW lahan, maka hendaklah dia

menanomirqta, atau memberikan secara gratis untuk ditonomi orang

rATEI'LAAARI - %9



lain. Apabila dia tidak melakukonnya, malco hendaklah menahon

ftetap memilikiJ tanah itu'."

,*, f iu' & ,n' J;, i6 ,j6 i:; hr 'qt?;.,; €ri'*
.lb'rf uiS J oy i.r;i tlr;;."r( W'* "e'ri'i us u

2341. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata bahwa Rasulullah
SAW bersabda, "Barangsiapa memiliki tanah (ahan), maka
hendaklah menanominya, atau memberikan secara gratis untuk
ditanami oleh saudaranya- Apabila tidak mau, molca hendaklah
menohan [tetap memilikiJ tanahnya."

?nt u7., ',*'i; Ju .L);- ,iui ola.'i;t :Jv :.* ;f
'&- oi ,iC',f,t &'^i t *i f h' ,k ,4t l:y,r;s*

tl',lt;ri:, LU oi u'ip i ;i'€rf
2342. Dari Amr, dia berkata: Aku menyebutkannya kepada

Thawus, dan dia berkatq "Ditanami." Ibnu Abbas RA berkata,
"Sesungguhnya Nabi SAW tidak melarangnya, tetapi beliau bersabda,

'Seseorang di antara lralian memberikan secara gratis kepada
saudararqta, itu lebih baik daripada mengambil sesuatu yang
ditentulcan darirqlo' ."

*'e/, ,sr* ots t:.ilo?nr *i, * o;tLi ge *;i: *
i'6\it:''bto*")';tf ,&*r f h' ;* C,*

.t
*-SV
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2143. Dari Ayyub, dari Nafi, "sesungguhnya Ibnu Umar RA

biasa menyewakan lahan miliknya pada masa Nabi SAW, Abu Bakar,

IJmar, Utsman dan awal pemerintahan Muawiyah."

:tf *,# h*h,* Ctli6.Y ie"'*ttL'"n
Ut -A : Jw fi;,l,a',$-t;, 

et, A.;i'i:'Ji, L)tit
g €t'*''a,*'i.r,Sui .L/lt :,{ * *, * \, *
,p t-,. *t y h, 

",r; i' );, -y * *!i ,$,{r

.frti:*) '.r;)\r
234{.. Kemudian diceritakan dari Rafi' bin Khadij,

"sesungguhnya Nabi SAW melarang menyewakan lahan pertanian."

Ibnu Umar pergi kepada Rafi' dan aku pergi bersamanya. Ibnu Umar

bertanya kepada Rafi', maka dia berkata, "l'Iabi SAW melarang

menyewakan latnn pertanian." Ibnu Umar berkat4 "Engkau telah

mengetatrui batrwa karni biasa menyewakan tanatr-tanatr kami pada

masa Rasulullah SAW dengan (bayaran) apa yang (tumbuh) di sekitar

saluran air dan dengan sesuafu dari emas batangan."

it t;b?nt -gr-# ii' + tf il.r ;ti 7V it,f
i ."F *,\t}i *;yb,e|')"'* e'&l*
d: e,>:.t-i ^t *, y\, *Ut o:fiif ii,r ;."'*

,/\\i itT't:i,i*)"<;'f *
2345. Dari Salim bahwa Abdullah bin Umar RA berkata *Aku

rnengetatrui pada masa Rasulullah SAW batrwa tanah itu disewakan."

Kemudian AMullatl merasa khawatir batrwa Nabi SAW telatr
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menetapkan hukum baru mengenai hal itu yang tidak dia ketahui,

maka dia (Abdullah) meninggalkan praktik menyewakan tanah.

Keterangan Hadits:

tl;,i;), (hendaklah diq memberikan secara gratis). Maksudnya,

diberikan untuk diambil manfaatnya secara gratis. Imam Muslim

meriwayatkan melalui jalur Mathar Al Warraq dari.Atha', dari Jabir

dengan lafazl., ;o'jti ,tY tf ,,;C *i y ht & uJr if
(Sesungguhnya Nabi SAW melarang menyew-alran tanah). Pada jalur

lain dari Mathar disebutkan , tTri$i W't*'oP t+j'NI "e')i 'n U€ 'i

menonaminya. Apabila tidak mampu, malca hendaklah

memberilrannya lcepada saudaranya sesama muslim, dan janganlah

dia menyewalannya). Riwayat Al Auza'i yang disebutkan Imam

Bukhad menjelaskan maksud larangan ini, karena dalam riwayat itu

disebutkan sebab larangan tersebut.

'^b\l 'a-Ai 'fi- 'l b$ @pabila tidak melakukannya, maks

hendaHah dia menahan tanahnya). Yakni, jika tidak mau

mengelolanya dan tidak mau memberikan kepada orang lain untuk

dikelola secara gratis, maka hendaklah menahan dan tidak

menyewakannya.

Dalam hal ini timbul kemusykilan bahwa menahan tanah tanpa

dikelola berani menyia-nyiakan manfaat tanah itu. Dalam hal ini

termasuk menyia-nyiakan harta, sedangkan sikap seperti ini dilarang.

Kemusykilan ini ddawab dengan memahami bahwa yang

dilarang adalah menyia-nyiakan harta itu sendiri atau manfaat yang

ada gantinya. Sebab, jika tanatr itu ditinggalkan tanpa dikelola, maka

manfaatrya tidak terputus. Bahkan, akan tumbuh rerumputan dan

kayu-kayu sehingga dapat dimanfaatkan sebagai tempat

penggembalaan dan lain sebagainya.
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Meskipun apa yang kami sebutkan tidak ada, tetapi membiarkan
Iatran tidak digarap tetap dapat menyuburkan lahan tersebut. Mungkin
saja hasil yang diperoleh pada tahun ini dapat menutupi hasil ketika
tanah itu dibiarkan tanpa digarap.

Jawaban-jawaban ini dikemukakan apabila larangan
menyewakan tanah dipahami sebagaimana maknanya yang umum.
Namun, jika dipatrami bahwa yang dimaksud adalah sewa-menyewa
tanah yang biasa mereka lakukan, yakni menyewakan tanah dengan
bayaran sebagian hasilnya 

-khususnya 
apabila tidak diketahui-,

maka yang demikian itu bukan termasuk mengabaikan manfaatnya,
bahkan dapat disewakan dengan bayaran emas atau perak, seperti
yang telah ditetapkan.

,6-sd 
1161. ,1 t3i;*) (dan pada qwal masa pemerintahan

Muawiyah). Yakni, masa khilafahnya. Hanya saja Ibnu umar tidak
menyebutkan masa khilafah Ali, sebab dia tidak berbaiat kepadanya
karena adanya perbedaan tentang khilafah Ali. Ibnu umar
berpendapat untuk tidak berbaiat kepada pemimpin yang tidak
mendapat legitimasi seluruh masyarakat. oleh sebab itu, Ibnu umar
tidak berbaiat kepada Ibnu Zubair dan tidak juga kepada Abdul Malik
ketika terjadi perbedaan antara keduanya. Namun, dia berbaiat kepada
Yazid bin Muawiyatr, kemudian kepada Abdul Marik bin Marwan
setelah pembunuhan Ibnu zubah. Barangkali pada masa itu 

-yaknimasa khilafah Ali- Ibnu umar tidak menyewakan tanahnya sehingga
tidak menyebutkannya.

Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya, ,,Hingga ketitra
alrhir masa khilafah Muawiyah...". Adapun akhir masa khilafatrnya
yaitu pada tahun 63 H. Dalam riwayat Ahmad dari Ismail, dari Ayyrb
melalui sanad yang sama, disebutkan dengan tambahan, ..Ibnu Umar
meninggalkannya dan tidak menyewakannya,,. Ketika ditanya, dia
berkat4 "Rafi' bin Khadij mengatakan...." Lalu dia menyebutkan
hadits di atas.
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et ,f t|6 "i (kemudian diceritakan dari Rafi'). Dalam riwayat

lbnu Majah dari Naft', dari Ibnu Umar, disebutkan , 
"1,'ri 

*$ ok 
^5i

ert C f;ti "itt;1666 
lsesungguhnya dia biasa menyewakan tanah

miliknya, lalu seseorang mendatanginya dan mengabarkan kepadanya

dari Rafi...) dan seterusnya.

Imam Bukhari menguatkan hadits Rafi' bin lGadij dengan

hadits Jabir dan Abu Hurairatr untuk membantah mereka yang

mengklaim bahwa hadits Rafi' termasuk hadits mudhtharib. Imam

Buhhari mengisyaratkan sahnya dua jalur periwayatan dari Raft',

dimana dia telah meriwayatkan langsung dari Nabi SAW; dan

meriwayatkannya pula dari pamannya, dari Nabi SAW.

Imam Bukhari mengisyaratkan pula bahwa riwayatnya yang

memiliki perantara hanya menyebutkan larangan menyewakan tanah,

sedangkan riwayat dari pamannya telah menafsirkan maksud larangan

itu. Fenafsiran yang dimaksud adalah penjelasan yang dikemukakan

oleh Ibnu Abbas dalam riwayatnya bahwa larangan itu untuk

menunjukkan sikap belas kasih dan derma, dan tidak berindikasi

haram.

i' ip ,* 'j .Lsfr ,p':\r'oi 'lbi * 's gungguh aku telah

mengetahui bahwa tanah itu disewakan. Kemudian Abdullah

khawatir). Demikian disebutkan secara ringkas. Sementara Imam

Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i meriwayatkan melalui jalur

Syu'aib bin Al-Laits dari bapaknya, dan di bagian awalnya

disebutkan , :,f ,* ,#J" gy i el'oi'^ir. ;b Ati qfiri ilr 
"'?'ot

,r gu*l-tju. v,9 t€i ,*'+, j6 tr.ii 6 9f ;.t g :,sa 4 *t ,

'nu;i * f ,iirr '* iti ,flti )t f & Pi io h' 'u 
itt , 'h:

(sesungguhnya Abdullah biasa menyewakan tanah mililcnya hingga

sompai kabar kepadanya balwa Rafi' bin Khadii melarang

menyewakan tanah, maka lbnu (Jmar hertemu dengannya dan

bertanya, "Y[ahai lbnu Khadij! Apafuh ini?" Dia menjowab, "Aku

mendengar kedtta pamanku yang telah ikut dalam perang Badar,
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keduanya menceritakan bahwa Rasulullah SAW melarang
menyewalrnn tanah." Abdulloh berksta, "sungguh alat
mengetahui...").

19. Menyewakan Tanah dengan Beyeran Emas dan perak

i:b)t A\i tr|* oi or,;w ei t ,yi it ,t& i; ,Suj

a,s\4'q
Ibnu Abbas berkata, "sesungguhnya sebaik-baik yang kalian

lakukan adalatr, hendaknya kalian menyewa latran kosong dari tahun
ke tahwt."

,:;k '# t:t3 1:'; :Jv 
f__t* i. gt.* y* U'aitai V

,P'4- q. *i * 1r' * ,i, y" ,)' ,rr.tt o3k

*t *\,*'4, 6-f3.ti>te #:A\f ,:;)\i

U; :4.\ Jui .;)laV )&3Juie|rKt =et).'-ff ai; *
'e: i 

" 
U: *'q elt ,tk,,{ir' JC:, .f ,i-tsri ,ti-iru. j,t

.eplit, y,t,:r4 l1i-:tj igrr;;lt ,it g
2346-2347. Dari Hanzhalah bin Qais, dari Rafi, bin Khadij, dia

berkata: Kedua pamanku telah menceritakan kepadaku bahwa mereka
biasa menyewakan tanah pada masa Nabi SAW dengan (bayaran) apa
yang tumbuh di sekitar saluran air atau sesuatu yang dikecualikan oleh
pemilik tanah. Maka Nabi SAW melarang hal itu. Aku berkata kepada
Rafi', "Bagaimana bila disewa dengan bayaran dinar dan dirham?,,
Rafi' berkata, "Tidak mengapa bila dibayar dengan dinar dan dirham."
Al-Laits berkata, "Adapun yang dilarang dari perbuatan itu adalah
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sesuatu yang apabila dicermati oleh orang yang memiliki pemahaman

tentang halal dan haram, niscaya mereka tidak akan

memperbolehkannya, karena menimbulkan resiko (bahaya) yang

tinggi."

@:
(Bab menyewakan tanah dengan bayaran emas dan perak).

Seakan-akan Imam Bukhari memaksudkan judul bab ini sebagai

isyarat bahwa larangan menyewakan tanah itu apabila disewakan

dengan bayaran yang tidak diketahui 
-sebagaimana 

perkataan

mayoritas ulama- atau dibayar dengan sesuatu yang dihasilkannya

meskipun jumlahnya diketahui, bukan larangan menyewakan tanah

dengan bayaran emas atau perak.

Dalam hal ini Rabi'ah terlalu berlebihan hingga mengatakan,

"Tidak boleh menyewakan tanah kecuali dengan bayaran emas atau

perak". ^A.kan tetapi Thawus dan sebagian ulama menyelisihi pendapat

jurnhur. Mereka berpendapat, "Tidak boleh menyewakan tanah secara

mutlak." Pendapat ini dipilih oleh lbnu Hazm, bahkan dia

menguatkannya dengan hadits-hadits tentang larangan menyewakan

tanah secara mutlak. Tapi, hadits di atas mendukung pendapat jumhur'

Ibnu Al Manayyar telah menyatakan bahwa para sahabat

sepakat membolehkan menyewakan tanah dengan bayaran emas dan

perak. Ibnu Baththal menukil kesepakatan para ulama dari seluruh

negeri mengenai hal itu.

Abu Daud meriwayatkan dari Sa'ad bin Abt waqqash, clla

berkata, t:j!;ba ,Lij, qd"ii' *'o1k6rqt$Ll$,'l;li o't
Sa'ad bin Abi Waqqash, diadari

:-iJI ryfi ,J'6: u*,i& o1"s,u't y ht 
"r, I' 

J?i *,W,a,rj ,1

$ri (Biasanya para sahabat merryewakan lahan pertanian dengan

bayaran apa yang dihasillran oleh tanaman di sekitar saluran air.

Kemudian mereka bertengftar mengenai hal itu. Akhirnya Nabi SAW
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melorang mereko menyewakan lahon dengan sistem seperti itu, dan

beliau bersabda, "Sewakonlah dengan bayaran emas dan perak.")-

Para perawi hadits ini tergolong tsiqah (terpercaya), hanya saja

tidak ada yang menukil dari, Muhammad bin Ikrimah Al
Makhzumi selain Ibrahim bin Sa'ad"

Adapun riwayat yang dinukil oleh Imam At-Tirmidzi melalui
jalur Mujahid dari Rafi' bin Khadij tentang larangan menyewakan

tanah dengan bayaran sebagian hasilnya atau dengan bayaran dirham
telatr dinyatakan cacat oleh An-Nasa'i dengan alasan Mujahid tidak
mendengarnya dari Rafi '.

Saya (Ibnu Hajar) katakan batrwa hafalan perawinya (Abu Bakar

bin Ayyasy) diperbincangkan. Sementara Abu Awanah yang lebih
kuat hafalannya meriwayatkan dari guru Abu Bakar sendiri tanpa

menyebutkan dirham. Imam Muslim juga meriwayatkan melalui jalur

Sulaiman bin Yasar dari Rafi' bin Khadij tentang haditsnya, '3t- i
Ylt 

"=1i 
yi (Dan tidak ada pada saat itu emas dan tidak pula

perak).

L!...r'* j.t Sti2 ltOnu Abbas berkata... dan seterusnya).

Riwayat ini disebutkan dengan sanad yang maushul oleh Ats-Tsauri
di dalam kitabnya, Al Jami'. Dia berkata, "Abdul Karim Al lazan
telatr mengabarkan kepadaku dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas,

W W.'A it:rA,',"')ri,:t F* bi o ;tv ;1 o Si;1 lsi 6 r' u, g guhny a

sebaik-baik apa yqng kalian lakukan adalah menyewa lahan kosong

yang tidak ada pepohonannya). Maksudnya, dari tahun ke tahun."

Sanad iwayat ini shahih.

Al Baihaqi meriwayatkan seperti itu melalui jalur Abdullah bin
Al Walid Al Adani dari Suffan.

'Sgt e:b (redua pamanku menceritalcan trepadatru). Keduanya

adalah; Zhuhair bin Rafi' yang haditsnya telah disebutkan pada bab
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yang lalu, dan yang satunya sebagaimana dikatakan Al Kullabadzi,

"Aku tidak menemukan keterangan tentang namanya."

Ulama selain Al Kullabadzi mengatakan bahwa namanya adalah

Muzhahhir. Demikian pula yang dikatakan oleh sebagian penulis kitab

Al Mubhqmat. Saya melihat dalam kitab Ash-Shahabah oleh Abu Al

Qasim Al Baghawi dan Abu Ali bin As-Sakan dari jalur Sa'id bin Abi

Arubah, dari Ya'la bin Hakim, dari Sulaiman bin Yasar, dari Rafi' bin

Khadlj disebutkan, "sebagian pamannya". Sa'id berkata, "Qatadah

mengatakan bahwa namanya adalatr Muhair, lalu dia menyebutkan

hadits selengkapnya." Keterangan ini lebih pantas untuk dijadikan

pegangan.

e\:tti l6-itt ulu W,'d 'ei', 
'Jtit (Rafi berkata, "Tidak

mengapa bila dibayar dengan dinar dan dirham. "). Kemungkinan hal

itu dikatakan oleh Rafi' berdasarkan ijtihadnya, dan ada kemungkinan

pula dia rnengetahuinya dari jalur pernyataan tekstual yang

membolehkannya. Atau dia mengetatrui bahwa larangan menyewakan

tanah tidak berlaku secara mutlak, tetapi khusus jika bayarannya

berupa sesuatu yang tidak diketahui. Maka, dia menyimpulkan darinya

tentang bolehnya menyewa dengan bayaran emas dan perak.

Status bahwa riwayat tersebut marfu' telah diperkuat oleh

riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i melalui sanad yang shahih dari

jalur Sa'id bin Musayyab dari Rafi' bin Khadij, dia berkata, i?,t ;+
,'e')f i'yt,'w L;ji-61.:Jr65u|itj esr;,fit f *'t:t h' & I'
y"ti fa*ji ,I"{r'his ,tb\1 4"5"1i \ntutullah SAW melarans

muhaqalah dan muzabanah, dan beliau bersabda, "Hanye saia yang

bercocok tanam adalah tiga golongan; orang yang memiliki tanah,

orang yang diberi hak untuk memanfaatkan tanah secaro grotis, atau

orang yang menyewa tanak dengan bayaran emas atau perok. ").

Akan tetapi, An-Nasa'i menjelaskan melalui jalur lain bahwa

kalimat dalarn hadits irang langsung dari Nabi hanya berupa larangan

tentang "muhaqalah" dan "muzabanah", sedangkan kalimat
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selanjutnya merupakan perkataan Sa'id bin Musayyab yang disisipkan

dalam hadits.

Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Al Muwaththa'; dan

Imam Syafi'i dari Imam Malik, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin
Musalyab.

'$: * q n!, irii ,'.:;irr Sri5pat-uits berlcata, "Adapunyang

dilarang dari perbuatan itu..."). Demikian yang dinukil oleh

mayoritas perawi dari Al-Laits. Dalam riwayat Abu Dzar di tempat ini
disebutkan, "Abu Abdillah (Irnarn Bukhari) mengatakan bahwa,

berdasarkan hal ini maka Al-Laits berkata, 'Menurutku...'." Nukilan
dari Al-Laits ini tidak tercantum dalam riwayat An-Nasafi dan Ibnu

Syibawaih. Demikian pula yang tercantum dalam krtab Mashabih oleh
Al Baghawi. Artinya, menurut kedua versi kalimat itu mudraj.

Namun, yang dijadikan pedoman adalatr riwayat mayoritas.

An-Nasafi dan Al Ismaili tidak menyebutkan dalam riwayat
keterangan tambahan tersebut. At-Turabisyti (pensyaratr kitab Al
Moshabih) berkata *Tidak jelas apakah keterangan tambahan ini
merupakan perkataan sebagian perawi atau perkataan Imam Bukhari
sendiri." Al Baidhawi berkata, "Secara zhahir adalah perkataan Rafi'."
Namun, berdasarkan kebanyakan jalur periwayatan dapat diketahui

batrwa itu adalah perkataan Al-Laits.

Perkataan Al-Laits ini sesuai dengan pendapat mayoritas ulama

yang mematrami larangan tersebut berkaitan dengan menyewakan

tanah melalui cara yang mengandung unsur penipuan, dan bukan

menyeu/a tanah secara mutlak meskipun dibayar dengan emas dan

perak.

Kemudian ularna berbeda pendapat tentang bolehnya menyewa

tanah dengan bayaran sebagian dari hasilnya. Barangsiapa yang

membolehkan berarti memahami hadits-hadits tentang larangan

menyewakan tanah dalam konteks tanzih (anjuran meninggalkan

yang tidak baik kepada yang lebih utama).
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Inilah pendapat yang diindikasikan oleh perkataan Ibnu Abbas

pada bab terdatrulu, dimana dia berkata, *|# e; of t61 'dtl)

(Akan tetapi beliau bermal<sud agar sebagian mereka berbelas kosih

terhadap sebagian yang lain). Sedangkan ulama yang tidak

memperbolehkan berkata, "Larangan untuk menyewakan tanah

dipahami apabila pemilik tanah mempersyaratkan bagian tertentu dari

tanah itg, atau hasil yang tumbuh di sekitar saluran air, karena

keduanya mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan'"

Imam Malik berkata, "Larangan tersebut diberlakukan apabila

disewa dengan bayaran makanan atau kurma, untuk menghindari jual-

beli makanan dengan makanan."

Ibnu AI Mundzir berkata, "Perkataan Imam Malik itu harus

dipahami bahwa makanan yang dijadikan bayaran adalah makanan

yang berasal dari sebagian hasilnya. Namun, jika seseorang menyewa

dengan bayaran makanan tertentu, atau makanan yang diserahkan

langsung saat transaksi dan diterima oleh pemilik tanah, maka itu

tidak dilarang."

20. Bab

11; 
h' * q;r'Li,rht uy,i;"'; €: r )u-t:w r

,FUvarii -!:at ,yfi b,;y'r- L:';.r1', ort'T3

,$ ,,SG {,-r r* 'C-St ,Xi iw ,9'})t q. f', ;:;Vr adt

ijr*r, liq ;'-P, .,tt:i {j+ 'Jrt 
L'r'ii 3( :*i ;1;

t 'i,i ,?t i.t t;-'sL! ,ii,r iff i?, 
'JAi 16* ,i\tbi.urt

*Y ,i:Gi'rt *;'t\;Y i i', 
"s.r;\i 

J'*' ':',-,''ry'
. &3 ."* ht Jb';, ;+ . y.':7 ..G>(
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2348. Dari Atha' bin Yasar, dari Abu Hurairah RA bahwa pada

suatu hari Nabi SAW bercerita 
-sementara 

di hadapannya ada

penduduk surga meminta izin kepada Tuhannya untuk bercocok

tanam. Maka Allah berfirman kepadanya, "Bukankah engknu herada

pada apa yang engkau kehendaki?" Laki-laki itu berkata "Benar,
akan tetapi aku ingin bercocok tanam". Maka laki-laki itu menaburkan

benih, lalu dalam sekejap benih itu tumbuh menguat dan akhirnya
dipanen. Besarnya bagaikan gunung. Allah berfirman, "Tenanglafu

wahai anak Adam, sesungguhnya engknu tidak akan puas dengan

apapun." Orang Arab pedusunan itu berkata, "Demi Allah! Orang itu
sudah pasti orang Quraisy atau orang Anshar, karena mereka adalah

orang-orang yang bercocok tanam." Lalu Nabi SAW tertawa.

Keteranean Hadits:

Seluruh perawi menyebutkannya tanpa judul, yang berfrmgsi

sebagai pemisah antar bab. Ibnu Baththal tidak menyebutkan kata
*bab" di tempat ini, dan dia menyebutkan hadits di atas di bawah bab

sebelumnya. Seakan-akan kesesuaian hadits ini dengan bab tersebut

menurutnya terdapat pada kalimat "Sesungguhnya mereka adnlah
orang-orang yang bercocok tanam" .

Ibnu Al Manayyar berkata, "Kesesuaian hadits ini dengan yang

sebelumnya adalah untuk mengingatkan bahwa hadits-hadits tentang

larangan menyewakan tanah hanya berindikasi tanzih, dan bukan

wajib, sebab anak cucu Adam selalu menginginkan manfaat s€suatu

yang berkesinambungan. Kesinambungan ambisi laki-laki ini rmtuk

bercocok tanam hingga di dalam surga merupakan dalil bahwa dia
meninggal dunia dalam keadaan demikian. Apabila dia meyakini
haramnya menyewakan tanah, niscaya dia akan membuang s&mul

keinginannya untuk melakukan hal itu."
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Pelaiaran vane daoat diambil

l. Semua perkara dunia yang disukai di surga merupakan sesuatu

yang mungkin, sebagaimana pendapat Al Muhallab.

2. Menyifati manusia dengan kebiasaan mereka. Hal ini menurut

Ibnu Baththal.

3. Tabiat jiwa adalah ingin mendapatkan bagian yang banyak dari

kehidupan drmia.

4. Keutamaan sifat qana'ah (merasa cukup).

5. Celaan terhadap keburukan.

6. Mengabarkan peristiwa yang pasti akan terjadi dengan

menggunakan kata kerja yang menunjukkan masa lampau.

21. Bercocok Tanam

'cF €t ti1 'ju 
'fr a ?,r uy, * i ,P * l)e ,rj ,r

,J LF * 6 d-' Jyi V *V')* $ Uk ,-^;)At pa.v, i :. .

frrl pf Y- ;* qa? y,F,6 i:€May)f
,K,{t'^fj 6€ri: -,;LJr r* tlY -"!',j r, e y. ; iC

q rl E Yt,s':{i & ti ,u: hi 4-4, ,iLi
.-^;L)r

2349. Dtri Sahal bin Sa'ad RA bahwa dia berkata,

"sesunggUhnya kami bergembira karena hari Jum'at. Dahulu di antara

kami hidup seorimg tua yang biasa rnengambil akar silq yang biasa

kami tanam di sekitar saluran air, lalu dia menaruhnya (merebusnya)

di periuk miliknya dan mencarnpuri dengan gandurn (aku tidak tahu

hanya saja dia rnengatakan "Tidak ada lernak atau rninyak daging
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f e?t,t;*i-'b'#fi,;y|y * *:r*h,*
1?; * Li -L' ; d,ci *:r*6, i' *',#t Sv*o';

padanyaJ. Apabila kaNrd telah selesai shalat Jurn'a! kami
menguqi'nginla dan dia menghidangkan makanan itu kepada kami-
Makq kami biasa bergembira karena hari Jum'at disebabkan hal itu.
Tidaklah kami makan dan tidrr siang melainkan setelatr shalat
Jrml'at."

c-i*;.i' S-_;;; Uf 1 
'tj:;_ 

,JG & ?,t ,g., ,;:; c: *
eo:,-,Lf ry r;':-i:-t'; 1fd.c ,cji:: .-tsrJthg

4 g"tt"ift 9*\u;'o;Asr'&- ok ,;-or*r, q g?L'olt

!, ,S?;ifi*i;t*, ,e4r;i'J*'&_ ot{ .)G:<!i

*,le'q # os\I,, ;1 t;;- i :y 4e 4i ;-
f h' J:"L1t A,Ftp"*},p;'e;'J; d"l

,4 Y pJu. u. s::r; ,s)b Syt1l;'';'*6, *;
*'S*t6 !, 

=y €Iqlly; .r.:. €i ;l*.g*
<a*'j, -!:; dl a-$,i ?4, qslt 6 o#i-p-. 311 ra{

2350- Dai lbnu Syihab, dari AI A'oj, dari Abu Hurairatr RA,
dia berkata "Idereka mengatakan bahwa sesungguhnya Abu Hurairah
banyak merirvayukan hadits, dan di sisi Allatr tempat yang dijanjikan.
Mereka bedmt4 "Mengapa kaunr Muhajirin dan Anshar tidak
rneriwayatkan hadits seperti dia (Abu Hurairah)? Sesungguhnya
saudara-saudaraku dari kalangaa Muhajirin disibukkan oleh transaksi
di pasar-pasar. Sedangkan saudara-saudaraku dari kaurn Anshar
disibukkan denr m€ngurus harta-harta mereka. Adapun aku adatah
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seorang yang miskin dan senantiasa mendampingi Nabi SAw dan

hanya mengusahakan isi perutku. Aku hadir di saat mereka tidak

hadir, dan aku ingat di saat mereka lupa'. Suatu hari Nabi SAW

bersabda, ,Tidak oda seorang pun di antara kalian yang

me m b e nt a n g kan kainny a -hi n g ga aku m e ny e I e s ai kan p e mb i c ar a anku

ini- kemudian mengumpulkan ke dadanya, niscaya dia tidak aknn

lupa apa yang aku ucapl<an ini selamanya'. Aku pun membentangkan

selendangku dan tidak ada padaku kain selain itu. sampai akhimya

Nabi sAw mengakhiri pembicaraannya kemudian aku

mengumpulkannya ke dadaku. Demi yang mengutusnya dengan

kebenaran, aku tidak lupa pembicaraannya itu hingga hari ini. Demi

Allah! Kalau bukan karena dua ayat dalam Kitab Allah, niscaya aku

tidak akan menceritakan sedikit pun kepada kalian selamanya;

'seswrgguhnya orang'orang yang menyembunyilan apa yang Kami

turunlran doripada penielasawpenjelasan dan petunizfr 
-hingga

firman-Nya_ Maha perrysyang'." (Qs. Al Baqaratt (2): 159-160)

Keteransan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Sahal bin Sa'ad,

"sesungguhnya lrami biasa bergembira ftarena hari Jum af". Hadits

ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang shalat Jum'at. Adapun

yang dimaksudkan di tempat ini adalah lafazh, Y6)\Lf & $ami

biasa menanamnya di sekitar saluran air).

:i, ?nq gi sisi Allah tempat yang diianjikan)' Maksudnya,

sesungguhnya Allah akan menghisabku apabila aku dengan sengaja

berdusta dan menghisab orang yang berprasangka buruk terhadapku.

Penjelasan hadits ini telatr dikemukakan pada pembahasan

tentang ilmu, dan sebagiannya akan disebutkan pada pembahasan

tentang komitmen dengan Al Qur'an dan Sunnah'
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Penutup

Pembahasan tentang pertanian, menghidupkan tanah mati dan

lainnya mencakup 40 hadits morfu', t hadits mu'allaq, dan lainnya

hadits maushul. Hadits yang diulang-ulang berjumlah 22 hadits,

sedangkan yang tidak diulang sebanyak I 8 hadits.

Riwayat-riwayat ini dinukil pula oleh Imam Muslim, kecuali

hadits Abu Umamah tentang alat pertanian, hadits Abu Hurairah RA
tentang permohonan kaum Anshar untuk membagi harta mereka,

hadits Umar "Kalau bukan karena akhir daripada kaum muslimin",
hadits Amr bin Auf, Jabir dan Aisyah tentang menghidupkan tanah

inati, dan hadits Abu Hurairah tentang permintaan izin laki-laki di
surga untuk bercocok tanam.

Selain itu, dalam pembahasan ini terdapat 39 atsar dari sahabat

dan tabi'in.
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rif ;--,rtilr:.-,/ / / .?

42. KITAB MENGAIRI TANA]VIAN

)61 'C it F :ut q r:t;;a ,ja lt )F, *ht € *6.

qtj$tl pff a;.;€iil ,6ir ';j;f> ,i:;: ,p !.;t <,r.*:i
iuei' <o1}:s t1i e.ei tr;r;- k* !3j{ U it l,Jl'

.Lt.1-tr ,lo)r .tjjr
Bab tentang minumm dan firman Allah: uDan dari air Kami

iadifu, segala sesuotu yng hi&tp, moka mengapakah mereka tiada
juga berinof. (Qs. Al Anbiya' (21): 30) Firuran AllalL ,,Maka

terotgkmilah tentang air yang kfrnu mimtm- Kanukah yang
memnmkot dsi anon otau Komi yong menurunkan? Kalau Kami
kclrcndoH, niscayo Komi jadikon dia asin maka mengapa komu tidak
bersythr." (Qs. Al Waqi'ah (56): 6S-20)

Krta -al ,mann utiqa alvan, d?n "ol ujaaf urtiryu pahit"
sedangkm k*a *ftratuf atinya tawar.

Keterengrn:

Demikian png disebutkan Abu Dzar. Sementara selainnya
rnenambahkan lafazh di bagian awalnya "Kitab Mengairi ranarlan".
Akan tetapi, tarnbahan ini tidak berdasar, sebab pada umumnya judul-

./a,/

;ti[*:]t '-g
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judul bab yang disebutkan dalam pembahasan ini berkaitan dengan

menghidupkan tanah mati (membuka lahan baru).

Dalam syarah Ibnu Baththal disebutkan "Kitab tentang Air",
lalu An-Nasafi mencantumkan kata "bab" secara khusus, dan dari Abu

Dzat disebutkan kedua ayat tersebut sekaligus. Sebagian

meriwayatkan dengan lafazh "asy-syirb", maksudnya adalah hukum

pembagian air seperti dikatakan oleh lyadh. Sementara Al Ashili

menyebutkan dengan lafazh "asy-syurb", akan tetapi versi pertama

lebih tepat.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Apabila dibaca dengan lafazh

"asy-s1rurb", maka yang dimaksudkan adalah bentuk mashdar

(indefinit). Ulama selainnya berkata bahwa bentuk mashdar-nya bisa

dibaca dengan tiga benfuk (yak i "syurb", "syarb" dart "syirb"),

sebagaimana firman Allah, d, *7 l'bgi (dan mereka minum

seperti unta yang menderita penyokit dahaga). Kala"asy-sytrb" pada

ayat ini dibaca dengan tiga versi seperti di atas. Makna dasar kata

"asy-syirb" adalah bagian air, seperti dikatakan, "Kam syirba

ardhikum" (berapa bagian air untuk tanahmu). Dalam peribahasa

dikatakan, "Aakhiruha sytrban aqalluha syirban" (orang yang

terakhir minum paling sedikit bagiannya).

Ibnu Baththal berkata" "Makna firman Allah 'dan Kami jadikan

dmi air segala sesuatu yang hidup', maksudnya hewan yang hidup di

dalam air."

Ada pendapat yang mengatakan bahwa maksud "air" di sini

adalah air mani. Sedangkan mereka yang membaca ayat tersebut,

* "; F ,ta, 4 $i;i (dan Kami jadikan dari air segala sesuatu

dalam keadaan hidup), termasuk juga benda mati, sebab

kehidupannya adalah ketika menghijau dan ini tidak terjadi kecuali

dengan adanya air.

Saya katakan, makna ini keluar dari makna bacaan yang

masyhur dan dari makna penafsiran Qatadah, dimana dia berkata,

"segala sesuatu yang hidup adalah berasal dari air". Penafsiran ini
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diriwayatkan dari Ath-Thabrani dari Qatadah. Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari Abu Al Aliyah bahwa yang dimaksud dengan air
adalah nuthfah (air mani). Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur
Abu Maimunah dari Abu Hurairah, *'A F C e "*i )lr'Ji|; U Lii

:'i.j' 4 ,* :,/ J? 'jd (Aku berkata, 'ionoi Rasulullah,

beritahukan kepadaku tentang segala sesuatu!" Beliau bersabda,
"Segala sesuatu diciptakan dari air. "). Sanad nwayat ini shahih.

*i tqqtt @iaajan bermakna tercurah). Lafafu ini hanya

tercantum dalam riwayat Al Mustamli, dan ini merupakan penafsiran
Ibnu Abbas, Mujahid dan Qatadah, sebagaimana dinukil Ath-Thabari
dari mereka.

i6'i.fr ,bijt 6 muzn berarti awan). Ini adalah penafsiran

Mujahid dan Qatadah seperti diriwayatkan Ath-Thabari dari
keduanya. Selain keduanya mengatakan bahwa lafazh ar muzn
bermakna awan yang putih, bentuk tunggalnya adalah muznah.

'$r ie\q @t ujaaj berarti pahit). Ini adalah penafsiran Abu

Ubaidah dalam tafsb Ma'ani Al Qur'an dan diriwayatkan oleh Ibnu
Abi Hatim dari Qatadah seperti itu. sebagian mengatakan bahwa
maknanya adalah "sangat asin atau pahit", "yang asin', atau ..yang

panas". Semua pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Faris.

l'ib $6 (furatan berarti tawar). penafsiran ini hanya terdapat

dalam riwayat Al Mustamli. Penafsiran tersebut diambil dari firman
Allah dalam ayat lain, 'cr(t'u:i. rih (Yang ini tawar lagi manis).

Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Abu Hatim, dari As-Sudi, dia
berkata, "Kalimat'adzb furaat berarti manis."
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L'54 ^:,t)7q-X; ,rYt *\, J:"U,iG ,tt:i'Js',

1. Orang yang Membolehkan Menyedekahkan Air,
Menghibahkan dan Mewasiatkannya, Baik Terbagi atau Belum

.*; hr ,{1LwL Gt:;,v'i;--tt :\f QiS;
Utsman berkata, "Nabi SAW bersabda, 'Barangsiapa membeli

sumur Ruumah lalu menjadikan timbanya ftagiannya) pada sumur itu

sama seperti timba (bagian) knum muslimin'." Maka, Utsman bin

Affan RA membelinya.

,e.*t*\t *aU,;j'J$'^b?rr €..,* i,-k- *
U i;w yq'*'a*\rt iit';>i?r" * *'t ia?
tLlt'eL ,yr'r\ * 6 ;J$riqitrr 1#i'ri ,).0;ki iw

.itl1 itu'ii it',5'i,, U

2351. Dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'ad RA, dia berkata,

"Didatangkan kepada Nabi SAW satu gelas, lalu beliau minum

darinya, sementara di bagian kanannya terdapat seorang anak yang

paling muda di antara orang-orang yang hadir, dan orang-orang tua

berada di bagian kiri beliau. Nabi SAW bertanya, 'Wahai anak muda!

Apalrah englau mengizinkanlu untuk memberiknn (sisa air ini)

lrepoda orong-orang tua?' Anak muda itu berkata, 'Aku tidak pernah

mendahulukan orang lain atas keutamaan yang engkau berikan

kepadaku, wahai Rasulullah!' Maka, beliau memberikan (sisa air itu)

kepadanya."
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{;),+ qfr ..&hr olrdrru ';;i ;L :su"6ylt :.,
*', -* i ii lt e'rii-;sit" *r 9t\'' *':'
!, \t ,k *t J';', ,bLfi ,d ttt €,1 it n ,r^, rg
l::-.,*r,9q cdtl; rit'e ,: j*,tlt *j
fi ,-'Orts\t ip,i'oi -,ar- ;"i6 ,'gt?i * ,fj fJ
,iC'; ^'* * elt €rt;\t ;V':v ,1l1ls'yti:;; U 1: t:

c*tr6;;tri
2352. Dari Zuhri, dia berkata: Anas bin Malik RA telah

menceritakan kepadaku bahwasanya telatr diperah untuk Nabi SAW
seekor kambing yang memiliki air susu yang banyak 

-sementarabeliau berada di rumah Anas bin Malik- lalu air susunya dicampur
dengan air sumur yang ada di tempat tinggal Anas. Maka, gelas

diberikan kepada Rasulullah SAW dan beliau minum darinya, hingga
ketika beliau menurunkan gelas dari mulutnya, temyata Abu Bakar
berada di sebelah kirinya dan orang Arab badui di sebelah kanannya.

Maka Umar berkata [dan dia khawatir (gelas itu) diberikan kepada

orang Arab badui], "Berikan kepada Abu Bakar, wahai Rasulullah,
yang berada di dekatmu!" Namun, Rasulullatr memberikannya kepada

orang Arab badui yang berada di sebelah kanannya, seraya bersabda,

"Kepoda yang sebelah kanan, terus kepada yang sebelah knnan
b er ikutnyo I B agian kanan I e b ih didahulukanJ ."

Keteransan Hadits:

(Bab orang yang berpendapat bolehnya menyedekahkan air,
menghibahkan dan mewasiatkonnya, baik telah dibagi maupun

belum). Demikian yang disebutkan oleh Abu Dzar, sementara dalam
riwayat An-Nasafi disebutkan, "Barangsiapa berpendapat..." dan

seterusnya. Dia menjadikan bagian bab sebelumnya. Sedangkan pada
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riwayat selain keduanya disebutkan "Bab tentang minuman dan orang

yang berpendapat...". Judul bab ini dimaksudkan sebagai bantahan

bagi yang mengatakan bahwa air itu tidak dapat dimiliki.

els L1<+ ^;i'4€F" i ,';";: * il, t*'r;t Sa ,L,l.t',5a3

};f,Jt :lf q. (utsman -ibn Affan- berkata, "Nabi sAW

bersabda, 'Barangsiapa membeli sumur Ruumah lalu menjadikan

timbanya fbagiannyal pada sumur itu sama seperti timba [bagianJ
kaum muslimin'."). Riwayat mu'allaq ini tidak terdapat dalam riwayat

An-Nasafi. Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah

menyebutkannya secara maushul dari jalur Tsumamah bin Hazn Al

Qusyairi, dia berkata, nir,, FHi , Jd 'otd, 'ek J?1 * irfur i:,:r63

lo W,'uAj'*,-tat i:'*i * il, e yt JJ,ii'oi otlrlt',F it:.,y,i
'i ;,..*nrIi' :\ efis ,H,;:l: 4,t-#- t i|lut ,;:3 l:p'*:it;U-
p iiirr ,rjri d.6 * q 6":i3ti Pt e f {drr" pernah metihat

tempat tinggal dimana Utsman mendatangi mereka dan berkata, "Aku

memohon kepada kalian atas noma Allah dan Islam, apakah kalian

mengetahui bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah dsn tidak ada

air towar di sano selain sumur Ruumah? Maka beliau SAIA bersabda
'Borangsiapa membeli sumur Ruumah lalu menjadikan timbanya

(bagiannya) pada sumur itu sama seperti timba (bagian) kaum

muslimin dalam kebaikan, maka baginya adalah surga'. Lalu aku

membelinya dengan hartaku." Mereka menjawab, "Demi Allah,

benar! "). Lalu disebutkan hadits selengkapnya.

Imam Bukhari juga menyebutkannya dalam pembahasan tentang

wakaf, tanpa menyebutkan kata "timba".

Ibnu Baththal berkata, "Pada hadits Utsman terdapat keterangan

tentang bolehnya orang yang mewakafkan sesuatu untuk mengambil

manfaat dari wakaf tersebut apabila dia mempersyaratkannya saat

akad. Jika dia mewakafkan sumur untuk diminum oleh kaum

muslimin, maka dia boleh minum dari air sumur tersebut, meski hal
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itu tidak disyaratkan saat akad, sebab dia termasuk salah satu kaum

muslimin yang diperbolehkan minum dari sumur itu."

Ibnu Baththal mengemukakan perbedaan antara pemberi wakaf
dan pengguna wakaf dalam masalah di atas, tetapi perbedaan yang

dikemukakannya tidak mempunyai dasar yang kuat. Hal ini akan

disebutkan pada bab "Apakah Pemberi Wakaf boleh Memanfaatkan
Wakafnya" dalam pembahasan tentang wakaf.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan dua hadits - dari Anas
dan Sahal- tentang kisah Nabi SAW minum air lalu memberikan

sisanya kepada orang yang berada di sebelah kanannya. Kedua hadits
ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang minuman. Kesesuaian

kedua hadits itu dengan judul bab di atas dapat dilihat dari adanya

syariat membagi air, karena memberikan kepada orang yang berada di
sebelah kanan terlebih dahulu mengindikasikan hal itu.

Menurut Ibnu Al Manayyar, air itu dapat dijadikan hak milik.
Oleh karena itu, Nabi SAW meminta izin kepada sebagian orang yang

berserikat dalam memiliki air tersebut, dan beliau mengurutkan
pembagiannya dari sebelah kanan ke kiri. Jika hukum air tersebut

tetap mubah (boleh) digunakan oleh setiap orang, niscaya tidak akan

ada hak kepemilikan. Akan tetapi dalam hadits Sahal tidak ditemukan
penjelasan bahwa gelas itu berisi air, bahkan disebutkan dalam
pembahasan tentang minuman bahwa gelas itu berisi susu. Namun,

ada kemungkinan untuk dijawab bahwa Imam Bukhari
menyebutkannya untuk menjelaskan bahwa masalatr pembagian air
yang dicampur susu (seperti tercantum dalam hadits Anas) sama

halnya dengan pembagian susu mumi (seperti tercantum dalam hadits

Sahal). Maka, hal ini menunjukkan tidak adanya perbedaan dalam

masalah tersebut antara susu dengan air. Dengan demikian, ini dapat

dijadikan bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa air tidak
dapat dijadikan hak milik.

ir" y- tl @i sebelah kanan beliau terdapat anak muda). Dia

adalah Fadhl bin Abbas, seperti dikemukakan Ibnu Baththal. Pendapat
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lain mengatakan bahwa anak muda tersebut adalah saudara Fadhl,

yaitu Abdullah bin Abbas. Pendapat terakhir dikemukakan oleh Ibnu

At-Tin, dan inilah yang benar, seperti yang akan dijelaskan.
t ..4
€(fi y- *i (di sebelah kanannya terdapat orang Arab

badui). Dikatakan bahwa dia adalah Khalid bin Al Walid, seperti

dikemukakan oleh Ibnu At-Tin. Tapi pendapat ini ditanggapi bahwa

orang seperti Khalid bin Walid tidak dikatakan orang badui (orang

dusun). Seakan-akan faktor yang menyebabkan Ibnu At-Tin berkata

demikian adalah karena dia melihat apa yang ada dalam hadits Ibnu

Abbas yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, dia berkata, Sf t);S

Pi *ht ov ), ly:ta*i e y"srl.uiwi'^1# ,t" l! i.ltt
:'.iilt ,$v erc,;i'* oyu t|pr ,).'Jud. ,!.Y ,;E.U,q y- ob 61:t

t.t-i'lr', * irt * g (Aku dan Khalid bin Walid mosuk ke tempat

Maimunah, lalu Maimunah memberikan gelas yang berisi susu

lcepada kami. Maka Rosulullah SAI( meminumnyo sedang aku berada

di sebelah kanan dan Khalid di sebelah beliau. Rasulullah SAI{
bersabda, "Minuman adalah hakmu, maka jika berkenan, engkau bisa

mendahulukan Khalid." Aku berkata, "Aku tidok aknn mendahulukan

seorong pun otos sisamu.").

Dia menduga bahwa riwayat-riwayat tentang hal ini
menceritakan kisah yang sama, padahal tidak demikian. Kisah pada

hadits ini berlangsung di rumah Maimunah, sedangkan kisah pada

hadits Anas berlangsung di tempat tinggal Anas sendiri, maka

keduanya merupakan kisah yang berbeda. Namun, bisa saja Khalid

dimasukkan dalam deretan orang-orang tua yang disebutkan pada

hadits Sahal bin Sa'ad, dan anak muda pada hadits itu adalah Ibnu

Abbas.

Kesimpulan ini diperkuat oleh keterangan yang terdapat dalam

hadits Anas, (wi + P, 
"S'sl 

* 6 (Aku tidak pernah

mendahulukan seorang pun atos kelebihon yang engkau berikan

kepadaku). Lafazh ini tidak terdapat dalam hadits Anas. Sementara
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dalam hadits Ibnu Abbas tidak ditemukan keterangan yang menafikan

keberadaan orang lain bersama Khalid bin Walid di dalam rumah

Maimunah saat itu. Bahkan, dalam riwayat Ibnu Abi Hazim dari

bapaknya pada hadits Sahal bin Sa'ad disebutkan pula bahwa Abu
Bakar Ash-Shiddiq termasuk orang yang berada di sebelah kanan

Nabi. Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Abdil Barr, dan dia

menganggapnya keliru.

Ibnu Al Jauzi berkata, "Hanya saja Nabi SAW meminta izin
kepada anak muda tersebut tanpa meminta izin kepada orang Arab

badui, karena orang badui tidak memiliki ilmu (yang mendalam)

tentang syariat. Untuk itu, Nabi SAW hendak memikat hatinya dengan

tidak meminta izin darinya, berbeda halnya dengan anak muda itu."

f; Ui UZi :'fr ')ut 
lUmar berkata, "Berikan kepada Abu

Bakar."). Demikian yang dinukil oleh semua periwayat dari Az-Zuhri.
Sementara Ma'mar menyendiri sebagaimana dinukil oleh Wuhaib, dan

disebutkan "Abdurrahman bin Auf' sebagai ganti IJmar, seperti yang

diriwayatkan Al Ismaili. Akan tetapi, yang benar adalah riwayat
pertama.

Ketika menceritakan hadits-hadits di Basrah, Ma'mar hanya

berpedoman pada hafalannya, maka dia melakukan kekeliruan pada

beberapa persoalaan, di antaranya hadits yang baru disebutkan. Ada
pula kemungkinan riwayat ini akurat, dimana Umar dan Abdurrahman

sama-sama mengucapkan perkataan itu, karena banyaknya faktor yang

mendorong para sahabat untuk menghormati Abu Bakar.

Catatan

Sebagian ulama mengatakan bahwa mendahulukan orang yang

ada di sebelah kanan dalam hal minuman, dapat dimasukkan juga di

dalamnya tentang memberi makanan. Pendapat ini dinisbatkan kepada

Imam Malik. Namun, menurut Ibnu Abdil Barr penisbatan itu tidak

benar.

FATIIUL BAARI - 295



I ,i6 *': {'?'t

v ,i6 e't * ir *t ,or

2. Orang yang Mengatakan ,.Sesungguhnya Pemilik Air Lebih

Berhak Terhadap Air itu sampai Dia Memenuhi Kebutuhannya"

Berdasarkan Sabda Nabi sAw "Air yang Melebihi Kebutuhan

Tidak Boleh Ditahan".

,k i,'J;t'o('^i?nt ulri;'; ,1.':V

16' :,$.:a''Jb'&
2353. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah sAw bersabda,

*Tidak ditahan air yang melebihi kebutuhan, lalu dengan sebab itu

ditahan rerumputan."

'J;t"oi A?nt uzt?;* ei ,r
lr;l,,b:.,A.:at #irx

2354. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah sAw bersabda,
,,Janganlah kalian menahan air yang melebihi kebutuhan, lalu dengan

sebob itu kalian menahan rerumputanyang melebihi kebutuhan."

Keteransan Hadits:

Ibnu Baththal berkata, "IJlama tidak berbeda pendapat bahwa

pemilik air lebih berhak hingga dia memenuhi kebutuhannya." Saya

katakan, bahwa penafian tidak adanya perbedaan pendapat hanya

berdasarkan pendapat bahwa air dapat dijadikan sebagai hak milik.

Seakan-akan mereka yang berpendapat demikian -jumhur 
ulama-

memaksudkan tidak adanya perbedaan pendapat dalam masalah

tersebut.

ili I (tidak boteh ditahan). Kalimat ini disebutkan dalam

bentuk kalimat berita, tetapi yang dimaksud adalah larangan. Iyadh

menyebutkan dalam riwayat Abu Dzar tentang adanya penegasan
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larangan itu. Sepertinya rahasia mengapa Imarn Bukhari menyebutkan
jalur periwayatan kedua adalah dikarenakan di dalam riwayat tersebut
terdapat penegasan tentang larangan, yaitu "Janganksh kalian
menahan...". Adapun yang dimaksud dengan kata faclht (kelebihan)
pada hadits ini adalah sesuatu yang melebihi keburuhan.

Dalam riwayat Imam Ahmad melalui jalur {Jbraidillah bin
Abdullah dari Abu Hurairah disebutkan. e',#t-J-Li "ri..i 'r; J";ai #il X

{Janganlah seseorang melarang/menahan kelebihan air .rett{ch di*
tidak membutuhkannya). Menurut ma:/oritas ulama" .varig etimaksurJ

adalah air sumur,vang berada di area tanah milik seseilri os ilemikian
juga dengan sumur yang dihuat cii ar*a ,rrang br-rka::i n:ilik 3{,r-!trc.iang

jika maksud pemhuatan itu ,;nt.uk kepenlingiin priha.ir

Aclapun ncndapai yarq shah.tk Jrianr naC-l*ri, i l,tll'i , jir;i

elinvatakrn ssci-lr;i teki;tilal *ieh imarn E:iaii'i ,jaiarnl :r;:'lCrJriii;ivi:i '.,iar:1.

X"itrfi*, ,:,tt r.,, i,l.al:rrn kittb .,4i Htirmoit;l; a,jaiah i.;::hu., i, ,i,r.::t::i tijli:;:
ii:eir.l,i;;ri:i ..jiir-r.:tir i',;::'hai< atilst ;r,irfl1,ilL i!.,1.;;n;; -a,;i ;1rr..c'l;,' . it:. i;,ji;1,;;1.;; ;.i,

i;;'*a i.till;-l1: iilrtra p*mi1ik ilr.,kali cicltil,,r,;'i:,:i;.s'i;,i.riir.ri: ,':ri,t.:,r:i , i iiiE ,i,!it
h'ri.ar' u,rii.rk djnriliki. r-rleidfi ljiiir,H i',.-i:i,:l'li{:i:-tllr.i:.iiir-,r i i-i.,.il t;rr",i,;ii i:ii:;
i:.;: li.:::L,t itr, i::;illi rl.izl lr:rj::;k :i-l;.rr:r:; ::.*!t;;1. r:t,i:il: ,_ir,li 1.:::r;,:_l:

ii:i:li:.bl-lt i!r.r"run. irada lsrr:dui;. gamh;arar: lr.:,l-ii i.i,l .r,"11.1 1i: 1;1,,-';,ix,:l:J(tii l:.-

i rr:.ig gle leL.irl l,ie'br:i r-riioii:rry;t, ,lrri;p,. ";i / brli: , . . ,r-r ,:iri;,r,i*l
i,"t:hilt*iri:.yi lli rlilii liaiai: ]i.,::iri.ri.i;i.lrr.rt ,.',',t:it',i a., ,,,.;i.,:..:i',;;; ,.: ,:rlirriii i;rit
hcwan n:iiiilr:-va.

lni,ieh rrerucirapat *:i:kual .ljaianr inl,i,ll_r,*D S,lsrll ::. ,',r:t.;,{r,N.:$g pa.re

ulan:lr t:iad:r-hatr l,,ii;l;ki R:r-t:p.khusi"i:x.i-r:: iir:l<i,ln rrri ;:?,.1.i-jii lilitnui iij
aica tana.n tanpa iie:rnilik". i'",f eieka i$ri(aia i.{rntanil ,jil.titui rl*tra::":

kepemill,Lan seiieu):aftg, "1.:,ia ,;;iiiii trlrt:ii,:eiiji-ajl r,ii ')ititi,i rliciebiiii
kebutuhann;v;r." ,.1:",;-lep,.:ii z;r- railg.:d:,, jl ,lai;,,ili !,:"jaii;1" ii!;:lL"B- tllii f;jIig
tr:i'iise Jan 1i;:bi-r'i*harsr;,; 1i4;ii; ,"ir;.j ll-, ,il.'lr.:,i.;itil il,;pl,la- ..]{'ai;g 

,v.iiiiS
i-*au. sarLrgai. ir.lcr:ilt,:i,-riil:;ftr. l":,:rtil,i;:,:; ,:., r:iil',ii;irflixditi';fi-i ',,,:i;1gL::ii;rl.

.:.r;: t:,&i iu]: .:,-Jil': .;-.,:tj .1t..fi : ,.:.i':./:til.:': L,AtJy-fi,.;r ii1Ci1)ir.ti,
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berkaitan dengan air yang melebihi kebutuhan. Larangan menahan air

berlaku apabila orang yang butuh benar-benar tidak mendapatkan air

yang lain. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah memberi keleluasaan

kepada para pemilik hewan untuk mendapatkan air, dan tidak ada

seorang ulama pun yang mewajibkan kepada pemilik air untuk

memberi minum langsung kepada orang lain meskipun dia mampu

melakukannya.

l3t :'6,,i. Uang dengannya ditahan rerumputan). Yakni,

rerumputan yang basah atau kering. Maksudnya, bahwa di sekitar

sumur itu terdapat rerumputan dan tidak ada di sumber air yang lain

selain di tempat itu. Lalu para pemilik hewan tidak dapat

menggembalakan hewan di rerumputan tadi kecuali jika mereka

leluasa memberi minum hewan dari sumur tersebut supaya mereka

tidak kehausan setelah menggembala. Maka, larangan bagi mereka

untuk mendapatkan air secara tidak langsung adalah larangan untuk
mendapatkan rerumputan di sekitar sumur itu. Demikianlah penafsiran

yang dikemukakan oleh mayoritas ulama. Atas dasar ini maka yang

wajib diberi air adalah para pemilik hewan, lalu dimasukkan di
dalamnya para penggembala yang membutuhkannya untuk minum.

Karena jika dilarang untuk minum, maka mereka juga dilarang untuk
menggembala di tempat itu. Namun, ada kemungkinan mereka telah

membawa air, karena air yang mereka butuhkan tidak banyak, lain
halnya dengan hewan. Akan tetapi, yang benar adalah pendapat yang

pertama.

Imam Malik memasukkan pula air yang dibutuhkan tanaman.

Akan tetapi, pendapat yang paling benar dalam madzhab Syaf i dan

menjadi pendapat ulama madzhab Hanafi adalah bahwa yang wajib
diberi air hanya hewan temak. Imam Syaf i membedakan 

-seperti
yang diriwayatkan oleh Al Muzani- antara hewan dan tanaman.

Dalam hal ini hewan adalah makhluk yang memiliki ruh sehingga

apabila kehausan maka dikhawatirkan akan mati, berbeda dengan

tumbuh-tumbuhan.
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Demikian pula argumentasi yang dikemukakan oleh Imam
Nawawi dan selainnya. Adapun Imam Malik berdalil dengan hadits

Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, :6t P g * g
(Beliau melarang menjual air yang lebih dari kebutuhan). Akan
tetapi, hadits ini bersifat mutlak dan harus dipahami dalam konteks
muqayyad (memiliki batasan) seperti pada hadits Abu Hurairah.
Dengan demikian, apabila tidak didapatkan rerumputan sebagai
tempat menggembala, maka tidak ada larangan untuk tidak
memberikan air yang lebih dari kebutuhan.

Al Khaththabi berkata, "Larangan di atas menurut mayoritas
ulama hanya berindikasi tonzih (menghindari hal-hal yang tidak
disukai), untuk itu perlu ada dalil yang memalingkan dari makna
lahiriahnya."

Makna zhahir hadits itu juga mewajibkan memberi air secara
gratis, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Namun, pendapat lain
mengatakan bahwa pemilik air boleh menuntut harganya dari orang
yang butuh, sebagaimana halnya memberi makan kepada orang yang
sangat kelaparan. Akan tetapi pendapat ini dikritik, karena
berkonsekuensi diperbolehkannya seseorang untuk tidak memberikan
air apabila orang yang membutuhkan itu tidak mau membayar.

Pernyataan ini mungkin dapat dijawab bahwa seseorang wajib
memberikan air dan harganya ditanggung oleh orang yang
membutuhkannya, dan mungkin dia akan membayarnya jika kondisi
telah memungkinkan. Benar bahwa dalam riwayat Imam Muslim dari
jalur Hilal bin Abi Maimunah, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah
disebutkan, 

:,.:,i, ,P Lq"l (air yang lebih dari kebutuhan tidak boleh

dtjuat). Apabila diwajibkan pengganti, maka diperbolehkan untuk
menjualnya.

Ibnu Habib dari madzhab Maliki mengemukakan dalil bahwa
apabila sumur itu milik dua orang, lalu salah satunya merasa tidak
membutuhkan air, maka yang lain boleh memanfaatkannya, karena itu
termasuk air yang lebih dari kebutuhan saudaranya. Keumuman hadits
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tersebut menguatkan pendapat ini meskipun berbeda dengan pendapat

mayoritas ulama.

Hadits ini dijadikan dalil oleh ulama madzhab Maliki tentang

saddu dzara'i' (menutup pintu menuju kerusakan), sebab Nabi SAw
melarang menahan air agar tidak mencegah untuk memanfaatkan

rerumputan. Padahal, pada sebagian jalur periwayatan hadits di bab ini

disebutkan tentang larangan mencegah memanfaatkan rerumputan.

Hadits ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dari riwayat Abu Sa'id

(mantan budak bani Ghifar), dari Abu Hurairah, dengan lafazh, tW 1

Jt4t Lr*jit;tr'Sg; t3t tiiX ri ,cj' 'ps 
Qangan kalian menahan

air yang lebih dari kebutuhan dan jangan kalian melarang [orang
yang mengambilJ rerumputan sehingga harta menjadi berkurang dan

keluarga [tanggunganJ menjadi kelaparon). Maksud rerumputan di

sini adalah apa yang tumbuh di area tanah tanpa pemilik, karena

manusia memiliki hak yang sama terhadap tanah seperti itu.

Ibnu Majah menyebutkan melalui jalur Sufrandari Abu ViY9:
dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, *6r :';i'fi- I aD{i

":6tt *,Kr1 (Tiga perkara yang tidak boleh dicegah [untuk

mengambilnyaJ; air, rerumputan dan api). Sanad riwayat ini shahih.

Al Khaththabi berkata, "Maksudnya adalah rerumputan yang

tumbuh di tanah tanpa pemilik, dan air yang mengalir pada tempat

yang tidak dimiliki oleh seseorang. Bahkan, ada yang mengatakan

bahwa yang dimaksud dengan api adalah batu yang digunakan untuk

menyalakan api."

Ulama selainnya berkata, "Api yang dimaksud adalah api yang

sebenarnya. Dalam arti tidak boleh melarang orang yang hendak

menyalakan lampu dari api tersebut, atau mendekatkan sesuatu yang

dapat menyala."

Sebagian lagi mengatakan, "Apabila api dinyalakan pada kayu

yang boleh dimanfaatkan oleh siapa pun di luar pemukiman, maka

tidak ada hak bagi seseorang untuk melarang orang lain untuk
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mengambil api tersebut. Berbeda apabila api itu dinyalakan pada kayu

yang dimiliki oleh seseorang, maka pemilik kayu boleh melarangnya."

3. Orang yang Menggali Sumur di Tanah Miliknya, maka Tidak
Ada Ganti Rugi Baginya Atas Kerugian yang Ditimbulkan oleh

Sumur Tersebut

a.lr\r/^,*') qr ir * it J';:r'Jv :'JG.; ir ,*; a'r) di *'.'ft.it 
)k") €i ;* ir;ar, iu- 'ir, ,'r(L ou)t

2355. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW

bersabda, "Penambangan tidak ada ganti rugi, sumur tidak ada ganti
rugi, dan hewan ternak tidak ada ganti rugi, sementora pada harta
terpe ndam (har t a t er timbun) dikeluarkan (zakat) s eperl ima."

Keteransan hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Hurairah, "Sumur tidak

ada ganti rugi". Ibnu Al Manayyar berkata, "Hadits ini bersifat

mutlak, sedangkan judul bab ini dikaitkan dengan hak milik, dan ini
merupakan salah satu bentuk yang mutlak, sehingga ganti rugi yang

ada lebih patut untuk digugurkan. Sebab, apabila seseorang tidak

menjamin kerugian yang ditimbulkan oleh sumur yang dia gali pada

tanah milik orang lain, maka kerugian yang ditimbulkan oleh sumur

pada tanah miliknya lebih patut untuk tidak ada ganti ruginya."

Pandangan yang membedakan hukum antara sumur yang digali

pada tanah milik sendiri dengan tanah milik orang lain adalah

pendapat jumhur, sedangkan para ulama Kufah menyelisihi pendapat

jumhur. Persoalan ini akan diterangkan pada pembahasan tentang

diyat (denda pembunuhan).
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4. Persengketaan Dalam Masalah Sumur dan Keputusan yang

Diambil

,'Ju';^.3f h' ;*"';t,*,;L?'r q'l' 1" ,f * *
bt ,4 ,v LAL'; P f lt lv A.'aylri f ,rb|bL u
'fir.t$iti' It osl$-iir bg jr i'rr Slii ,;:t$; ^)L ;i
e *1t y i Er;' (, ,',,5r-'*z\t it; ";ir 1x;i ri;'

.'!i'-# :).'Ju" d.e ,tt ,r'ri q. i J,Us ^iu' :f U;i
!7 ;;tXti1 ;rr J';:rt 'Lij 

'^ia isv .\'** j.c :*
'd t--r;i *-l! ir i'iT er',-:t tl-'$, * \t J:,'":tt

2356-2'357. Dan Syaqiq, A*i aUaullah RA, dari Nabi SAW,

beliau bersabda, "Barangsiapa bersumpah dengan mal<sud mengambil

harta seorang muslim sementara sumpahnya itu adalah palsu, maka

dia akan bertemu Allah sedangknn Allah murkn kepadanya. Mal{a

Allah menurunkan firman-Nya,'Sesungguhnya oranS-orang yang

menukar perjanjian dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka

dengan harga yong murah...'." (Qs. Aali 'Imraan (3):77). Asy'ats

datang dan berkata, "Apakah yang diceritakan Abu Abdurrahman

kepadamu tentang ayat ini yang turun berkenaan dengan diriku? Aku

memiliki sumur di tanah milik anak pamanku, maka Nabi bersabda,

'Sal<simu'. Aku berkata, 'Aku tidak memiliki saksi'. Beliau bersabda,

'sumpahnya'. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah! Dia pasti akan

bersumpah'. Maka Nabi SAW menyebutkan hadits di atas, dan Allah

menurunkan ayat itu sebagai pembenaran atas sabda beliau."
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Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Asy'ats, "Aku memiliki sumur
pada tanah milik anak pamqnku". Yakni, keduanya mengajukan
perkara kepada Nabi SAW. Imam Bukhari menyebutkan hadits ini
secara ringkas, dan akan dinukil dengan lengkap pada pembahasan

tentang tafsir, sumpah dan nadzar.

Nama putra anak pamannya adalah Ma'dan bin Al Aswad bin
Ma'dikarib Al Kindi yang biasa dipanggil dengan nama Al Jafsyisy.

Adapun kalimat hadits "Aku memiliki sumur pada tanafr", dikatakan

oleh Al Ismaili bahwa Abu Hamzah menyendiri dalam menyebutkan
kata "sumur" di antara para perawi dari Al A'masy.

Al Ismaili berkata, "Saya tidak mengetahui para perawi yang

menukil dari Al A'masy, kecuali menyebutkan 'pada tanah' (yakni

tanpa menyebutkan kata sumur), dan riwayat para perawi yang lebih
banyak jumlahnya lebih pantas dianggap akurat daripada riwayat Abu
Hamzah."

Akan tetapi, penyebutan kata "sumur" tercantum dalam kitab
Shahih Bukhari dari selain riwayat Abu Hamzah, seperti akan

disebutkan bersama sisa pembahasan terhadap hadits dalam
pembahasan tentang sumpah dan nadzar, lalu pada pembahasan

tentang tafsir akan kami jelaskan perbedaan tentang sebab turunnya
ayat di atas.

Maksud "soksimu otou sumpahnyo" adalah; hadirkan saksimu

atau perintahkan ia bersumpah.

5. Dosa Orang yang Menghalangi Orang yang Dalam Perjalanan
Untuk Mendapatkan Air

j.c.t ,.i t . , 'ro'-.oJ)A U.t *ts :Jp-
J z ,r,, , ' a .'pi \ a:-)" :7Ls &

ry:)s;:.*\r.,,,
i to I z t

"ttl Jr; Ju :JJ4
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s\2 t:i
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y)it't:#-;ir t5 Oi
2358. Dari Al A'masy, dia berkata: Aku mendengar Abu Shaleh

berkata: Aku mendengar Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW

bersabda, *Tiga golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada

hari Kiamat serta tidak menyuciksn mereka dan bagi mereka adzab

yang pedih: (yaitu) orang yang memiliki air lebih dari kebutuhannya

di jalan, lalu dia melarang orang yang dalam perjolanan (ibnu sabil)

untuk mengambilnya; orang yang berbaiat pada imamnya, tetapi dia

tidak membaiatnya kecuali untuk kepentingan dunia, apobilo diberi

dia ridha dan apabila tidak diberi dia murka; dan orang yang

menawarkan barangnya setelah ashar seraya berknta, 'Demi Allah,

yang tidak oda Tuhan yang berhak disembah selain Dia, sungguh

barangku ini telah ditawar dengan harga sekian dan sekian', lolu

perkntaannya itu dibenarkon oleh orang loin." Kemudian beliau

membaca ay at,'o S e sun gguhnya or ang- or ang y ang me nukar p eri anj ian

dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang

murah." (Qs. Aali 'Imraan (3):77)

Keterangan Hadits:

(Bab dosa orang yang mencegah orang yang dalam perjalanan

mendapatkon air). Maksudnya adalah air yang lebih dari

kebutuhannya. Pengertian ini dikuatkan oleh kalimat, "Seseorang

yang memiliki air lebih dari kebutuhannya di jalan, lalu dia melarang

orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil) untuk mengambilnyo."

W,:ag,[,ji:iitr
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Ibnu Baththal berkata, "Pada hadits ini terdapat dalil bahwa

pemilik sumur lebih berhak daripada orang yang sedang dalam

perjalanan (ibnu sabil) apabila dia membutuhkannya. Namun, apabila

kebutuhannya telah terpenuhi, maka dia tidak boleh melarang orang

yang sedang dalam perjalanan untuk mengambil air tersebut."

Imam Bukhari menyebutkan kembali hadits tersebut setelah

empat bab dengan judul "Orang yang Berpendapat bahwa Pemilik

Telaga Lebih Berhak Atas Air yang Ada di Dalamnya".

Hadits ini akan diterangkan pada pembahasan tentang hukum-

hukum. Adapun kalimat pada riwayat ini, 'ai6t 
dt;."S.r;1orong yong

membaiat imam [pemimpinJnya), pada riwayat Al Kasymihani

disebutkan dengan lafazh, ti6t 46. (membaiat seorang intam

[pemimpinJ).

6. Membendung Sungai-sungai
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2359-2360. Dari Abdullah bin Zubait RA bahwa dia

menceritakan kepadanya, "sesungguhnya seorang laki-laki dari

kalangan Anshar memperkarakan zubair kepada Nabi SAW dalam

masalah saluran air di Harrah yang digunakan untuk mengairi pohon

kurma. Laki-laki dari Anshar berkata, 'Biarkanlah air itu mengalir'.

Tapi Zubair menolak. Keduanya berperkara kepada Nabi SAW, maka

Rasulullah SAW bersabda kepada Zubair,'Airi (tanamanmu), wahai

Zubair, kemudian alirkan air itu lrepada tetanggamul' Laki-laki dari

Anshar marah dan berkata, 'Oleh karena dia adalah anak bibimu'.

wajah Rasulullah sAw berubah lalu beliau bersabda, 'siramlah

(tanamanmu), wahai Zubair, kemudian tahanlah air hingga kembali

ke tanggul!' Zgbair berkata, 'Demi Allah, sungguh aku mengira ayat

ini turun berkenaan dengan kejadian tersebut; Maka demi Rabbmu,

mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan

kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan'." (Qs. An-

Nisaa' (a):65)

Muhammad bin Al Abbas berkata, "Abu Abdillah berkata,

'Tidak ada seorang pun yang menyebutkan bahwa Urwah

meriwayatkan dari Abdullah kecuali Al-Laits'' "

Keteransan Hadits:

(Dari Abdullah bin Zubair bahwa dia menceritakan kepadanya,

sesungguhnya seorang laki-laki dari kalangan Anshar

memperkoraknn Zubair). Demikian riwayat yang masyhur dari Al-

Laits bin Sa'ad, dari Ibnu Syihab. Sementara Ibnu Wahab

meriwayatkan dari Al-Laits dan Yunus, dari Ibnu Syihab bahwa

Urwah menceritakan kepadanya dari saudara perempuannya

(Abdullah bin Zubair), dari Zubai bin Awwam. Jalur periwayatan ini

dikutip oleh An-Nasa'i, Ibnu Jarud dan Al Ismaili. Seakan-akan Ibnu

Wahab telah menggabungkan riwayat Al-Laits kepada riwayat Yunus,

karena pada riwayat Al-Laits tidak disebutkan nama "Zubair" '
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Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dalam pembahasan

tentang perdamaian melalui jalur Syuaib dari Ibnu Syihab, dari Urwah

bin Zubair, dari Zubair, tanpa menyebutkan "Abdullah". Lalu Imam

Bukhari meriwayatkan pada bab berikutnya melalui jalur Ma'mar dari

Ibnu Syihab, dari Urwatr, tanpa menyebutkan perawi yang menerima

langsung dari Nabi SAW (mursal). Setelah itu, dia menyebutkan

kembali pada pembahasan tentang tafsir dari jalur lain, dari Ma'mar.

Demikian Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Abdunahman

bin Ishaq, "Ibnu Syihab telah menceritakan kepada kami". Kemudian

Imam Bukhari meriwayatkan setelah satu bab dari jalur Ibnu Juraij,

juga tanpa menyebu&an perawi yang menerima langsung dari Nabi

SAW.

Akan tetapi, Al Ismaili meriwayatkan melalui jalur lain dari

Ibnu Juraij, s,rma seperti riwayat Syuaib yang tidak mencantumkan

kalimat "dari Abdullah".

Ad-Daruquthni menyebutkan dalam kitab Al //a/ bahwa Ibnu

Abu Atiq dan Umar bin Sa'ad telah menyetujui Syuaib dan Ibnu Jurarj

atas perkataan keduany4 "IJrwah dari Zubwr". Ad-Daruquthni

berkata, "Demikian pula Imam Ahmad bin Shalih dan Harmalah

meriwayatkan dari Ibnu Wahab." Dia melanjutkan, "Begitu juga yang

dikatakan Syabib bin Sa'id dari Yunus, dan inilah yang akurat."

Saya katakan batrwa Imam Bukhari menggolongkannya sebagai

hadits shahih meski masih diperselisihkan seperti di atas, karena dia

berpatokan bahwa Urwah benar-benar telah mendengar riwayat itu
langsung dari bapaknya, begitu pula Abdullah bin Zubair telah

mendengarnya dari Nabi SAW. Bagaimanapun perbedaan yang

terjadi, mereka tetap sebagai perawi yang terpercaya. Kemudian hadits

ini berkaitan dengan urusan Zubair (bapaknya Abdullah), sehingga

perkara itu sangat melekat dalam ingatannya. Sementara itu, lmam

Muslim sependapat dengan Imam Bukhari dalam menyatakan bahwa

riwayat Al-Laits yang tidak menyebutkan nama *Zubair" adalah

riwayat yang shahih. Oleh karena itu, Al Humaidi mengklaim dalam

kitabnya Al Jami' bahwa Imam Bukhari dan Muslim telah
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meriwayatkan hadits tersebut dari jalur Urwah dari saudaranya

[Abdullah], dari bapaknya. Akan tetapi, yang benar tidak seperti itu.

Karena susunan seperti ini dalam riwayat Yunus tidak dikutip oleh

para penulis kitab induk hadits yang enam (Kutub As-Sittah), kecuali

Imam An-Nasa'i. Adapun lmam At-Tirmidzi hanya mengisyaratkan-

nya.

Kisah serupa telah dinukil melalui jalur lain seperti yang

diriwayatkan Ath-Thabari dan Ath-Thabrani dari hadits Ummu

Salamah. Imam Az-Zultrijuga menukilnya dari riwayat mursql Said

bin Al Musayyab, seperti yang akan dijelaskan.

)123\i 4 )rj';si lbolrrotanyo seorang laki-laki dari kalangan

Anshar). Dalam riwayat Syu'aib ditambahkan, t3U. I ,ti $tang turut

serta dalam perang Badar). Sementara dalam riwayat Abdurrahman

bin Ishaq dari Zuhri yang dinukil oleh Ath-Thabari 
-sehubungan

dengan hadits ini- disebutkan bahwa dia berasal dari bani Umayah

bin Zaid yang merupakan marga dalam suku Aus. Kemudian dalam

riwayat Yazid bin Khalid dari Al-Laits, dari Zvhri, yang dikutip oleh

Ibnu Al Muqri dalam kitabnya Al Majma' 
-sehubungan 

dengan

hadits ini- disebutkan bahwa namanya adalah Humaid. Abu Musa Al
Madini berkata dalam kitab Dzail Ash-Shahabah,"Hadits ini memiliki

sejumlah jalur periwayatan, tetapi saya tidak mengenal satu pun di

antaranya yang menyebutkan 'Humaid' kecuali jalur ini." Di samping

itu, Humaid tidak tercantum dalam deretan nama orang-orang yang

turut dalam perang Badar.

Ibnu Basykuwal menyebutkan dalam kitabnya Al Mubhamat

dari gurunya, Abu Al Hasan bin Mughits bahwa laki-laki Anshar yang

dimaksud adalah Tsabit bin Qais bin Syimas. Akan tetapi, dia tidak

menyebutkan satu pun dalil yang memperkuat perkataannya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa Tsabit tidak tergolong sahabat

yang turut dalam perang Badar.

Kemudian Al Wahidi meriwayatkan bahwa laki-laki tersebut

adalah Tsa'labah bin Hathib Al Anshari yang dibicarakan pada ayat,
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1. ,, , 6 , o,. . _dri j.irti n l*t (di antara mereka ado yong berjanji kepada Allah).

Namun, dia tiiak pula menyebutkan rujukannya, dan Tsa'labah juga
tidak ikut dalam perang Badar. Memang Ibnu Ishaq menyebutkan
bahwa di antara para prajurit perang Badar terdapat nama Tsa'labah
bin Hathib yang berasal dari bani Umayah bin Zaid. Namun, menurut
pendapat saya, dia bukan Tsa'labah yang dimaksud oleh Al Wahidi,
karena Tsa'labah yang terakhir ini disebutkan [bnu Al Kalbi bahwa
dia syahid dalam perang Uhud, sementara Tsa'labah yang pertama
hidup hingga masa pemerintahan Utsman.

Al Wahidi dan gurunya (Ats-Tsa'labi) serta Al Mahdawi
menyatakan bahwa laki-laki Anshar yang dimaksud dalam hadits itu
adalah Hathib bin Abi Balta'ah. Namun, pendapat ini ditanggapi
bahwa meski Hathib ikut dalam perang Badar, tetapi dia berasal dari
kalangan Muhajirin.

Adapun yang menjadi pedoman dalam masalah ini adalah
riwayat yang dinukil Ibnu Abi Hatim dari jalur Sa'id bin Abdul Aziz,
dari Zuhri, dari Sa'id bin Musayyab tentang firman-Nya, | '8)i )5

(#. '# CJ ':):t:kei" & o\r-*Maka demi Rabbmu, mereka (pada

hakikatnya) tidak beriman hingga merekn menjadikan kamu hakim
dalam perkara yang mereka perselisihkan." Dia berkata, "Ayat ini
turun berkenaan dengan Zubair dan Hathib bin Balta'ah, dimana
keduanya mengajukan perkara kepada Rasulullah SAW dalam
masalah air."

Hadits ini memiliki sanad yang kuat meskipun tergolong
mursal. Jika Sa'id bin Al Musayyab mendengarnya langsung dari
Zubair, maka riwayat itu memiliki sanad yang moushul. Atas dasar
ini, maka perkataan "dari Anshar" harus diberi pengertian lain, yaitu
bahwa kata "Anshar" (penolong) di sini memiliki pengertian yang
lebih luas (dari sekadar satu kelompok kaum muslimin yang memberi
pertolongan kepada kaum Muhajirin), sebagaimana yang terjadi pada

sejumlah sahabat seperti Abdullah bin Hudzafah. Adapun perkataan

Al Karmani bahwa Hathib merupakan sekutu kaum Anshar, masih

FATHI'L BAARI - 3(x)



perlu diteliti lebih lanjut. Barangkali kalimat "dari bani Umayah bin

Zaid" dipahami bahwa dia tinggal di pemukiman mereka seperti

Umar, sebagaimanayang telah dijelaskan dalam pembahasan tentang

ilmu.

Ats-Tsa'labi menyebutkan tanpa sanad (alur periwayatan)

bahwa Zubair dan Hathib keluar, lalu melewati Al Miqdad, maka dia

bertanya, "Siapakah yang dimenangkan?" Hathib berkata, "la
memenangkan putra bibinya", seraya mencibirkan bibirnya. Seorang

Yahudi memahami maksudnya, maka dia berkata, "Semoga Allah
melaknat orang-orang itu, mereka bersaksi bahwa dia adalah

Rasulullah, tetapi mereka menuduhnya (dengan tuduhan yang tidak

layak)." Namun, kebenaran riwayat ini masih perlu diteliti kembali.

Satu hal yang pasti bahwa Hathib adalah sekutu bagi keluarga Zubair

bin Awwam dari bani Asad. Seakan-akan dia bertetangga dengan

Zubak.

Adapun perkataan Ad-Dawudi dan Abu Ishaq Az-Zajjaj serta

selain keduanya bahwa lawan perkara Az-Zubair adalah seorang

munafik. Perkataan ini diberi legitimasi oleh Al Qurthubi bahwa

maksud kalimat "dari kalangon Anshar" adalah dilihat dari nasab,

bukan dari agama. Lalu dia berkata, "Inilah yang tampak dari keadaan

laki-laki tersebut." Akan tetapi, ada kemungkinan dia bukan seorang

munafik, karena bisa saja dia mengucapkan perkataan itu tanpa

disadari, seperti terjadi pada sahabat lain yang akhimya bertaubat.

Kesimpulan ini diperkuat oleh pensyarah kitab Al Mashabih
(At-Turabisyti) seraya melemahkan pendapat yang lain. Dia berkata,

"Bukan termasuk kebiasaan kaum salaf menyifati orang-orang

munafik dengan kata 'Anshar' (penolong) yang merupakan kata

pujian, meski mereka bersekutu dari segi nasab (garis keturunan)."

Lalu dia melanjutkan, "Bahkan kejadian ini merupakan godaan syetan

yang merasuk kepada seseorang saat marah. Hal ini bukanlah perkara

yang harus diingkari bila dilakukan oleh mereka yang tidak maksum."

Ad-Dawudi berkata setelah menetapkan bahwa orang itu adalah

munafik, "Dikatakan bahwa dia pemah turut dalam perang Badar.
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Apabila perkataan ini benar, maka harus dikatakan bahwa kisahnya

dengan Zubair terjadi sebelum perang Badar, karena mustahil bagi

orang yang telah mengikuti perang Badar memiliki sifat munafik."

Namun, saya telah mengetahui bahwa tidak ada keterkaitan antara

perbuatan yang dilakukan oleh orang itu dengan kemunafikan.

Ibnu At-Tin berkata, "Apabila laki-laki tersebut ikut perang

Badar, maka makna firman-Nya 'tidak berimon' adalah tidak

sempuma keimanannya."

t:1,1 gft (saluron air Haruah). Hanya saja saluran air di sini

dinisbatkan kepada Harah, karena berada di sana. Haruah adalah

tempat yang terkenal di Madinah, yang merupakan 5 nama tempat

yang masyhur, di antaranya adalah Harrah Waqim dan Hanah Laila.

Ad-Dawudi berkata, "Ia adalah sungai di Harrah Madinah."

Pernyataannya ini cukup aneh, karena di Madinah tidak ada sungai.

Abu Ubaid berkata, "Di Madinah terdapat dua lembah yang dialiri air

hujan, orang-orang pun berlombalomba untuk mendapatkannya.

Maka Rasulullah SAW memutuskan bagi yang berada di atas

mendapatkan bagian yang di atas pula."

CT ,U;'ll'lr j66 Qaki-taki Anshar berl<ata, "Biarknnlah air

mengalir."). Dia mengatakan hal itu kepada Zubair, sebab air mengalir

melewati tanah milik Zubair sebelum sampai ke tanah miliknya.

Maka, Zubair membendung air itu untuk menyiram tanamannya, lalu

dia mengalirkannya kepada tetangganya. Namun, laki-laki Anshar

meminta agar air tidak dibendung supaya cepat sampai ke kebunnya,

tapi permintaan ini ditolak oleh Zubair.

;3 U *i (siramlah, wahai Zubair!). Ibnu Juraij memberi

tambahan dalam riwayatnya seperti akan disebutkan setelah satu bab,

)\i$ur'o ;ti 1n et iau memer int ahkannya berbuat malv uf [b aikfi . lni

merupakan kalimat sisipan yang dikatakan oleh perawi, seperti

dijelaskan oleh Syu'aib dalam riwayatnya, dimana dia berkata pada

bagian akhir, 'q:t*llfii 'n 1;, g. fit, ;.ilt * 
')t3i i ;,;&j lnenau
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[NabiJ telah memberi saran yang btjak kepada Zubair dan laki-laki

Anshar).

|$ j.t iti iri (oleh korena ia adalah anak bibimu). Seakan-

akan dia mengatakan, "Engkau memutuskan agar dia lebih dahulu

menyiram tanamannya, karena dia adalah anak bibimu." Ibunya

Zubair adalah Shafiyah binti Abdul Muthalib.

Al Qurthubi (mengikuti Qadhi lyadh) meriwayatkan bahwa

huruf hamzahpada lafazh bidibu"u panjang lirI;, karena ia merupakan

bentuk pertanyaan yang berfungsi sebagai pengingkaran.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kami tidak pernah menemukan

riwayat yang menyebutkan huruf hamzah pada lafazh tersebut dibaca

panjang, tetapi diperbolehkan menghapus huruf hamzah yang

berfungsi sebagai kata tanya.

Al Karmani meriwayatkan dengan lafazh "in kaana" lirli t9
berdasarkan bahwa ia adalah kalimat bersyarat, sementara kalimat

pelengkapnya tidak disebutkan secara tekstual. Akan tetapi, saya tidak

menemukan riwayat yang dimaksud. Hanya saja dalam riwayat

Abdunahman bin Ishaq disebutkan, ;.r o€ u,j ,1' 'J?) f i-tir jrii
|ltl;1Oia berkata, "Berbuat adillah, wahai Rasululloh, meskipun dia

adalah anak bibimzl"). Secara zhahir riwayat ini menggunakan lafazh
"in kaana".

o:$i @aka berubah).Ini merupakan kiasan tentang kemarahan.

Lalu Abdurrahman bin Ishaq memberi tambahan dalam riwayatnya,
'Jtl r; 6t[..'S "oi A'9 ,p lUingga kami mengetahui bahwa perkataan

itu telah membuat beliau tidak enak).

)W ,)lg'; 'f 
(hingga kembali ke tanggut). Tanggul yang

dimaksud adalah sesuatu yang dibuat di antara lubang-lubang yang

digali di dekat pohon kurma, bentuknya menyerupai dinding. Ada

pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah sesuatu yang
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dibuat untuk menghalangi air (seperti pematang). Pendapat ini
dibenarkan As-Suhaili. Sebagian perawi menukil dengan lafazh Al
Judr y ang berarti dinding.

Ibnu At-Tin berkata, "Pada kebanyakan riwayat disebutkan

dengan lafazh 'jadar', dan pada riwayat lain dengan lafazh 'jadr'.
Versi terakhir inilah yang terdapat dalam bahasa dan makna dasamya

adalah tembok."

Al Qurthubi berkata, "Dalam riwayat hanya disebutkan 'jadr',
dan maknanya adalah 'hingga air itu sampai ke akar-akar kurma'."
Kemudian dia berkata, "Pada sebagian riwayat telah disebutkan

dengan lafazh 'jidr' yang berarti tembok, dan maksudnya adalah

dinding lubangJubang yang dibuat di dekat pohon kurma, dimana

sedikit ditinggikan hingga tampak seperti tembok. Sementara Al
Khaththabi menyebutkan dengan lafazh'jidzr' yang bermakna akar

bilangan, maksudnya adalah siramlah hingga benar-benar sempuma."

Al Karmani berkata, "Maksud 'tahanlah', yakni tahanlah dirimu
untuk menyiram. Karena, apabila yang dimaksud adalah menahan air,
tentu setelah itu beliau akan mengatakan 'Kemudian alirkan air
kepada tetanggamu'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, perkataan itu telah diucapkan oleh
Rasulullah pada bab ini seperti akan disebutkan dalam riwayat
Ma'mar dalam pembahasan tentang tafsir, yang mana beliau bersabda,

lf jliAt S-"ti { (Kemudian alirkonlah air kepada tetanggamu).

Di samping itu, dalam riwayat Syu'aib disebutkan, oU,ir ()€l
(tahanlah air).

Ringkasnya, perintah untuk mengalirkan air terjadi sebelum

laki-laki Anshar itu mengajukan keberatannya, sedangkan perintah

untuk menahan air ada setelah itu.

& off-1'ei3:i:ti; 
'l-u,i eui 6t,:y'*-tt ,il),t,$.1'Sui

(W.'# tlt '!r:SeJ" (Zubair berkata, "Demi Atlahl Sungguh aku

mengira ayat ini turun berhubungan dengan kejadian tersebut, 'Makn
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demi Rabbmu, mereka fpada hakikatnyal tidak beriman hingga

merekn menjadiknn kamu hakim dalam perkara yang mereka

perselisihkan'."). Dalam riwayat Syu'aib ditambahkan, "Hingga

firman-Nya't:t:J (' dan mereka pasroh')"

Kemudian dalam riwayat Ibnu Juraij disebutkan, "Az-Zubair

berkata, 'Demi Allah! Sesungguhnya ayat ini turun mengenai hal

itu'." Sementara dalam riwayat Abdunahman bin Ishaq disebutkan,

"Lalu turun ayat 'Maka demi Rabbmu' (ayat)". Adapun yang benar

adalah riwayat mayoritas perawi bahwa Ibnu Zubair tidak memastikan

hal itu. Akan tetapi, dalam riwayat Ummu Salamah yang dikutip Ath-

Thabari dan Ath-Thabrani terdapat kepastian bahwa ayat itu turun

berkenaan dengan Zubair bersama orang yang menjadi lawan dalam

masalah yang sedang diperkarakannnya. Hal serupa tercantum dalam

riwayat mursal Sa'id bin Al Musayyab yang telah diisyaratkan.

Sementara Mujahid dan Sya'bi menegaskan bahwa ayat ini

turun berkenuuul dengan orang-orang yang menjadi sebab turunnya

ayat-ayat sebelumnya, yaitu firman Allah, *t ut*'i;"11' ;t'; ;;

?iuilt itt;st;s-'oii't:r:";'* q'Ui 6i,*t Ui {",.ryi (ridakkah

engkau memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka

beriman kepada opo yang diturunkan kepadamu dan apa yang

diturunkan sebelummu, padahal mereka menginginkan berhakim

[memutuskan perkoral kepado Thaghut).

Ishaq bin Rahawaih dalam tafsirnya meriwayatkan dengan

sanad yang shahih dari Sya'bi, dia berkata, kit )At 4 ,h't;. uS

'^fi 'fr" 
^ft 

'|-;: y ht ,P 4t d e.tist U;#t tbi ,i;W e.gt 4
?rt Slt6 ,q):irU'# * t, e* ,)t *r#, q[i,'Jit btj ,6'c'jt dd,l )

fGr- rli;!.21 y,'; ,)i:u-l' :f (Pernah teriadi perselisihan antaro

seorang Yahudi dengan seorang munafik. orang Yahudi mengajak

orang munafik untuk mengajukan perselisihan di antaro mereka

kepada Nabi SAY\/, ksrena orang Yahudi ini mengetahui beliou tidak

mou menerima suop. Sementaro orang munafik mengajak orang
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Yahudi untuk mengajukan perkara tersebut lrepada para hakimrrya,

knrena dia mengetahui merelra dapat disuap. Maka, Allah
menurunlrnn ayat di atas hingga firman-Nya "dan mereka menerima
dengan pasrah".). Lalu Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ibnu
Abi Najih, dari Mujahid, seperti itu.

Ath-Thabrani meriwayatkan melalui sanad yang shahih dari
Ibnu Abbas bahwa hakim Yahudi pada saat itu adalah Abu Barzah Al
Aslami, dimana saat itu ia belum masuk Islam dan belum tergolong
sahabat Nabi SAW. Kemudian diriwayatkan melalui sanad lain yang

shahih sampai kepada Mujatrid bahwa hakim Yatrudi yang dimaksud
adalah Ka'ab bin Asyraf.

Al Kalbi telah meriwayatkan dalam tafsimya dari Abu Shalih
dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan

seorang laki-laki munafik yang berselisih dengan seorang Yatrudi.
Orang Yahudi itu berkat4 'Marilah kita berangkat menemui
Muhammad!' Sementara orang munafik itu berkata, 'Bahkan kita
mendatangi Ka'ab bin Al Asyraf ." Sanad riwayat ini meski lemah
tetapi dikuatkan oleh jalur periwayatan Mujatrid, dan perbed.um yang

ada tidak mengurangi keakuratannya, karena mungkin saja kisah
seperti itu terjadi lebih dari satu kali.

Al Wahidi memberi informasi yang dinukil melalui sanad yaurrg

shahih dari Sa'id, dari Qatadah, bahwa nama laki-laki Anshar yang

dimaksud adalah Qais.

(Muhammad bin Al Abbas berkat4 *Abu AMillah berkatA
'Tidak ada seorang pun yang menyebutkan bahwa Urwah
meriwayatkan dari Abdullah kecuali Al-Laits'."). Demikian yang

tercantum dalam riwayat Abu Dzar dari Al Harnawi, dari Al Firabri,
dan dialah yang mengucapkan perkataan "Muhammad bin Abbas
berkata. . ." dan seterusnya.

Adapun yang dimaksud dengan Muhammad bin Abbas adalatr

As-Sulami Al Ashbahani, dia meninggal dunia lebih akhir dari Imam
Bukhari, yaitu pada tahun 66 H.
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Di sini dia menegaskan bahwa Al-Laits menyendiri dalam

menyebutkan "Abduitatr Uin Z'ubait" pada sanad-nya' Apabila yang

dia nraksud adalaii se''rara mutiak' rnaka dibantah oleh riwayat yang

dinukii oleh An-lJasa'i serta yang lainnya dari jalur ibnu Wahab' dari

l,.l-L,ait.. d.an Ytinus. semuanya dari Az-Zuhri' Akan tetapi bila yang

dirnak."ud bukan secara mutlak' yakni bahwa Al-Laits tidak

menya.nilarkan hadits itu langsung kepada Zubair bin Awwam

(bapaki:1'a Abduilah), tapi hanya *tnyundu'kan kepada Abdullah bin

Z,;ba.ii,makap*'kutuon-diatasdapatditerima'Halitudikarenakan
Cai*;:r rlrt;j.r;;'i. ibnL: v\anab disebutkan' "Dari Abduliah' dari bapaknya

iZ*i,n,r ,riii ;r 1111i''1*i 
" 

sepelii telah dijelaskan di awal bah' Semetrura

,'':..--"',.'''', .rte*'.t:'"ri jari Eiuk'i:rari hahrrya Ibnu Wahab telah

,..-,. .r..i,.,...,i,,,;.1:r ,ltri A,-i .,1!'t::. il1il Yunus, sanra Sepertl rllva'

1,..-
t.,.1

iT'.i 1,ti: i;,i, ?,r:?ia*: 4ttt S*:belurn Bagian Rau'ah
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.,,ri
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beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang

me r e lrn p e r s e I i s ihkan\' ."

Keteransan Hadits:

(Bab mengairi [areal bagian atas sebelum bagian bawah).

Seakan-akan Imam Bukhari hendak mengisyaratkan apa yang

tercantum dalam riwayat mursal Sa'id bin Al Musayyab sehubungan

dengan kisatr ini, JLti P ;.eli ,#- oi *t y in' ,r,; itt t'eL' ;iai
(Maka Rasululloh SAW memutuskan untuk mengairi bagian atas

kemudian bagian bawah). Para ulama berkata, "Mengairi (ladang)

dengan air dari sungai atau saluran yang tidak dimiliki oleh seseorang,

maka harus didahulukan area yang terletak di bagian atas sebelum

bagian bawah. Tidak ada hak bagi area yang berada di bawah hingga

area yang berada di bagian atas merasa cukup. Adapun batasannya

adalah meratakan air ke seluruh tanah hingga tidak menyerap lagi."
t-'!., o! ,..t , , , . - , . ,.
Cf- F ;') U ,i,t (siramlah, wahai Zubair, hingga air

mencapai...). Dalam riwayat Karimah dan Al Ashili disebutkan, 6- yt
rU*ir '"Cir U- e ']is (Srramlah, wahai Zubair, kemudian air

mencapai tanggul). Sementara dalam riwayat Abu Dzar, kata "air"
tidak disebutkan.

Pada pembes* tentang tafsir melalui jalur lain dari Ma'mar

diberi tambahan, #t i-f e'rb i*,e*11 ,!;V ,)l "6r ;-i'ti i
isrrali 'ei t (Kemudian alirkan air itu ke tetanggamu! Beliau

memenuhi halcnya Zuboir dalam hukum yong tegas, l@tika laki-laki

Anshar tersebut membuat beliau marah).

Sedangkan dalam riwayat Syu'aib dalam pembahasan tentang

perjanjian damai disebutkan, ')bi'*i',F oisi |* ,it:? ;:jJ ,t'.-ltt
'qrtZl$5 ;:$.'e g fit, fl, * (Maka pada saat itu beliau

memenuhi hal*tya Zubair, padahal sebelumnya beliau telah
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menyarankan kepada Zubair suatu kebijakan yang memiliki keluasan

bagi Zubair dan lakiJaki Anshar itu).

Al l(haththabi berkata, "Tambahan ini mungkin berasal dari

perkataan Az-Zului, karena dia biasa menyambung hadits dengan

perkataannya, yang menurutnya merupakan penjelasan hadits yang

dimaksud."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, menurut hukum asal bahwa apa yang

disebutkan dalam hadits termasuk bagian dari hadits itu, hingga

didapatkan keterangan yang menunjukkan adanya sebagian kalimat

yang tidak termasuk bagian dari hadits. Anggapan adanya ucapan

perawi yang disisipkan dalam hadits tidak dapat ditetapkan hanya

berdasarkan kemungkinan.

Al Khaththabi dan ulama lainnya berkata, "Hanya saja Nabi

SAW memberi keputusan yang merugikan laki-laki Anshar saat beliau

marah (padahal beliau telah melarang seorang hakim menetapkan

keputusan saat marah), sebab dasar larangan itu adalah adanya

kekhawatiran apabila hakim melakukan kesalahan. Adapun Nabi

SAW dijamin tidak berbuat demikian, karena beliau adalah ma'shum

(terpelihara) dari kesalahan dan kekeliruan meski pada saat marah."

8. Mengairi Bagian Atas Setinggi Dua Mata Kaki

€ ilt ?c ,G\i 4 b:, "oi ';L ft ;}t / i')'; '*
,rrt y\t ;* ytJ';)Jw';,J Ar,#':At,4/i
'oi :'6,rtl;yr iui .!)c Jt li'rf i :t?ur;;G ,7i: t- ,yt
',Jv i *') lt \t & y, {;.,L': o* 'oe it\ ott

,73t'Jt- la- { e'-fit, .)dt }t it:sr e"; unr 'i *t
lr:?u- & i*'l't ei.t: ,6, + q.uii,,1r :*i Ll i';
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2262. Dari Urwah bin Zubair bahwa dia menceritakan

kepadanya, "Seorang laki-laki dari kalangan Anshar berperkara

dengan Zubair tentang saluran air di Harrah yang digunakan untuk

menyiram pohon kurma. Rasulullah SAW bersabda, 'Siramlah, wshai

Zubair 
-beliau 

memerintahkan kepadanya hal yang ma'ruf (patut)-
lce mudi an al irknnl sh ke t e t anggamu !' Laki-laki Anshar berkata,' Oleh

karena dia anak bibimu'. Wajah Rasulullatr SAW berubatr kemudian

beliau bersabda, 'Siramloh kemudian tahan hingga air itu kembali ke

tonggul'. Beliau mencukupkan hak Zubur. Zubair berkata,

'Sesungguhnya ayat ini turun mengenai hal itu (Maka demi Rabbmu,

merelra [pada hakikatnyal tidak beriman hingga menjadikanmu

sebagai hakim atas perselihan yang terjadi di antara mereka)'." lbntt
Syihab berkata kepadaku, "Maka laki-laki Anshar dan orang-orang

memperkirakan sabda Nabi SAW, 'Siramlah lremudian tahanlah

hingga air itu kembali kc tanggul', bahwasanya yang demikian itu
adalah setinggi dua mata kaki."

Keterangan Hadits:

/j$u, i?6 (beliau memerintahkan kepadanya hol yang

malcruJ). Demikian cara baca yang kami tetapkan pada semua riwayat,

yakni bahwa kata amara adalah bentuk lampau dari kata omr

(perintah), dan ia merupakan perkataan perawi yang disisipkan dalam

hadits. Namun Al Karmani meriwayatkan bahwa kata tersebut

merupakan bentuk perintah dari kata imraar yang artinya 'biarkan ia

lewat (mengalir)'. Tapi, dalam pembahasan yang lalu telah dijelaskan

kelemahan riwayat yang menggunakan redaksi seperti itu.
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Sementara itu, Al Khaththabi berkata, "Maksudnya, Nabi SAW
memerintahkan Zubair untuk melakukan seperti kebiasaan mereka

dalam hal kadar air yang dibutuhkan untuk menyiram tanaman."

Namun, ada pula kemungkinan Nabi SAW memerintahkan Zubair
untuk bersikap wajar dalam menjaga hak tetangga. Kemungkinan ini
diindikasikan oleh riwayat Syu'aib di atas serta riwayat Ma'mar yang

tercantum dalam pembahasan tentang tafsir. Pandangan ini tampak

dari sikap beliau SAW yang memerintahkan Zubur agar bersikap

toleran dengan cara memberikan sebagian haknya demi terwujudnya
suatu perdamaian. Makna inilah yang disebutkan Imam Bukhari
dalam bab tersendiri pada pembahasan tentang perjanjian damai,
yakni apabila imam menyarankan suatu kemaslahatan. Ketika laki-laki
Anshar itu tidak ridha dengan keputusan itu, maka beliau menempuh

hukum yang sebenarnya lalu menetapkannya.

Al Khaththabi meriwayatkan bahwa dalam hadits ini terdapat
dalil yang membolehkan seoftmg hakim membatalkan hukum yang

telatr ditetapkannnya. Al I(haththabi berkata, "Karena pada dasamya

beliau SAW berhak menetapkan mana saja di antara dua keputusan

itu, lalu beliau mendatrulukan yang lebih mudatr demi memelihara

sikap baik terhadap tetangga. Ketika lawan perkara itu tidak mengerti

haknya maka Nabi SAW meralat keputusan pertama dan menetapkan

keputusan kedua agar lebih dapat mencegah sikapnya." Akan tetapi,
pendapat ini dikritik, karena beliau belum menetapkan keputusan yang

pertama, seperti yang telatr dijelaskan. Dia juga berkata, "Sebagian

ulama mengatakan bahwa hukum yang sesungguhnya adalah

berdasarkan perintah beliau SAW yang pertama, tetapi ketika orang
yang berperkara tidak menerima keputusan itu, maka beliau
menghukumnya dengan keputusan kedua. Hal itu diambil karena

hukuman tersebut berhubungan dengan harta (perdata)."

Ibnu Ash-Shabbagh (salah seorang ulama madzhab Syaf i)
menyetujui pendapat terakhir ini, tetapi pendapat ini perlu diteliti,
karena cara penyajian dalam jalur-jalur periwayatan hadits tersebut

tidak mendukung pendapat ini, khususnya redaksi hadits "dan beliau
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memenuhi halcnya Zubair dalam hukum yang tegas". Redaksi ini juga

merupakan lafazh hadits riwayat Syu'aib pada pembahasan tentang

perjanjian damai, dan riwayat Ma'mar pada pembahasan tentang

tafsir. Seluruh jalur periwayatan hadits itu menunjukkan bahwa beliau

SAW pada awalnya memerintahkan Zubur untuk meninggalkan

sebagian haknya, lalu pada kali kedua beliau memerintahkan Zubair

untuk mengambil seluruh haknya.

;;glt ,)1 U,i Ok1 ganvasanyo yang demikian itu adalah

setinggi dua mata koki).Yakni ketika mereka melihat bahwa tinggi

tanggul itu berbeda-beda, maka mereka menganalogikannya dengan

batasan yang disebutkan dalam kisah tersebut, dan mereka mendapati

bahwa batasan tersebut setinggi dua mata kaki. Akhimya, batasan ini
dijadikan pedoman untuk menetapkan kadar air yang menjadi hak

orang pertama. Adapun maksud orang pertama adalah orang yang

areanya dialiri air pertama kali. Sementara itu, salah seorang ulama

muta'akhirin dari madzhab Syaf i berpendapat bahwa orang yang

pertama adalah orang yang tidak didahului oleh seorang pun dalam

mengolah tanah saat membuka lahan kosong. Sedangkan yang

dimaksud dengan orang berikutnya adalah orang yang membuka lahan

sesudahnya, dan demikian seterusnya. Dia berkata, "Adapun makna

lahiriah hadits menyatakan bahwa orang pertama adalah orang yang

lebih dekat kepada saluran air, padahal maksudnya tidak demikian."

Ibnu At-Tin berkata, "Mayoritas ulama berpendapat bahwa

hukum dalam persoalan ini adalah; orang yang lebih dekat kepada

saluran air boleh menahan air tersebut hingga setinggi dua mata kaki."
Namun, Ibnu Kinanah mengkhususkan pada kurma dan pepohonan.

Dia berkata, "Adapun dalam hal tanaman, mereka bersekutu dalam air

itu."

Ath-Thabari mengatakan batrwa keadaan tanah itu tidak sarna,

maka dalam hal ini air ditahan secukupnya untuk setiap tanah, sebab

kejadian dalam kisah Zubair sangat khusus. Kemudian para ulama

dalam madzhab Maliki berbeda pendapat, yakni apakah orang pertama

mangalirkan seluruh air setelah dia menyiram seluruh kebunnya, atau
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dia hanya mengalirkan air yang lebih dari dua mata kaki?

Kemungkinan pertama lebih kuat, dan hal itu dilakukan jika dia tidak

lagi membutuhkan air tersebut.

Dalam riwayat mursal Abdullah bin Abi Bakar di dalam kitab Al
Mttwaththa' disebutkan bahwa Rasulullah SAW memutuskan

mengenai saluran air Mahzur dan Muzainab, agar ditahan hingga

mencapai dua mata kaki, kemudian bagian atas mengalirkan air ke

bagian bawah.

Matrzur dan Muzainab adalah nama dua lembah yang cukup

terkenal di Madinah.

Riwayat ini memiliki sanad yang maushul di dalam kitab

Ghara'ib Malik oleh Ad-Daruquthni dari hadits Aisyah, dan

dinyatakan shahih oleh Al Hakim.

Abu Daud, Ibnu Majah dan Ath-Thabari menyebutkan dari

hadits Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, dengan sonad

yang hason. Abdtmauaqjuga meriwayatkannya melalui sanad lain
yang maushul, lalu meriwayatkan dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dia

berkata, "Kami memperhatikan tentang sabdanya 'Tohanlah air
hingga mencapai tanggul', bahwasanya yang demikian itu adalah

setinggi dua mata kaki."

Al Baihaqi meriwayatkan dari lbnu Al Mubarak, dari Ma'mar,

dia berkata: Aku mendengar selain Az-htltri berkata, "Mereka

memperhatikan tentang sabdanya,'Hingga air kembali ke tanggul',

bahwasanya yang demikian itu adalah mencapai dua mata kaki.

Seakan-akan Ma'mar mendengar yang demikian itu dari lbnu Juraij,

lalu dia menyampaikannya melalui jalur mursal dalam riwayat

Abdurrazzaq, dan Ibnu Juraij telah menjelaskan bahwa ia
mendengarnya dari Az-Ztthi."

Sementara itu, dalam riwayat Abdunahman bin Ishaq

disebutkan, i#13, di ii ):d, jt ,Ur o+t (Tahanlah air hingga

mencapai tanggul atau hingga kBdua mata kaki). Tapi keraguan ini
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bersumber dari dia sendiri. Adapun yang benar adalatr riwayat Ibnu

Jurarj.

Asy-Syasyi (salah seorirng ulama madzhab Syaf i)
menyebutkan bahwa makna sabdany4 "Hingga mencapai tanggul',
yakni hingga mencapai kedua mata kaki. Seakan-akan dia
mengisyaratkan kepada batasan seperti di atas, karena sebenarnya kata

al jadr (tanggul) bukanlah sinonim bagi kata al ka'b (mata kaki).

,P\, $ iSJ ltanggul adalah akor kurma).lafazh ini hanya

terdapat dalam riwayat Al Mustamli.

Pelaiaran yane dapat diambil

Dalam hadits ini terdapat sejumlah faidah selain yang telatr

dikemukakan, yaitu:

l. Barangsiapa lebih datrulu mendapatkan air di lembatr atau

saluran air tanpa pemilik, maka dia lebih berhak atas air itu.
Namun, apabila kebutuhannya telah terpenuhi, maka dia tidak
berhak untuk menahan air tersebut untuk dialirkan kepada omng

berikutnya.

2. Seorang hakim hendaknya menyarankan kedua pihak yang

berseteru untuk mencari jalan damai dengan memerintahkan dan

membimbing ke arah itu, tetapi dia tidak boleh menjadikannya

sebagai keputusan kecuali oftmg yang berperkara itu bersedia

menerimanya.

3. Hendaknya seorang hakim memberikan hak secara penuh

kepada pemiliknya apabila keduanya tidak mau menempuh cara

damai.

4. Hendaknya menetapkan hak kepada pemiliknya meski dia tidak
memintanya.

5. Dalam suatu perkara, seorang hakim diperbolehkan hanya

mendengar dari kedua belah pihak yang bersengket4 yaitu



keterangan yang dapat dipahami maksudnya tanpa harus

meminta dakwaan secara tertulis dan batasan tentang hal yang

diperseli sihkan atau penj elasan mengenai semua sifatnya.

6. Celaan dan hukuman bagi mereka yang tidak menghargai

keputusan hakim.

7. Kejadian ini mungkin pula dijadikan dalil tentang bolehnya

imam memberi pengampunan atas hukuman ta'zir (hukuman

yang belum ditentukan kadarnya) yang berkaitan dengan dirinya

sendiri, akan tetapi yang demikian itu berlaku apabila tidak

melanggar kehormatan syariat.

8. Nabi SAW tidak menghukum pelaku dalam kisah ini, karena

yang demikian itu lebih dapat menyatukan antar sesama. Sama

seperti yang beliau katakan sehubungan dengan orang-orang

munafik, "Agar manusia tidak memperbincangkan bahwa

Muhammad membunuh para sahabatnya".

Al Qurthubi berkata, "Apabila perbuatan yang demikian itu
dilakukan oleh seseorang terhadap diri Nabi SAW atau berkenaan

dengan syariatny4 maka dia harus dibunuh sebagai seorang zindiq."

9. Keutamaan Memberi Air Minum

6. :Jv *'r yb, ,k )t J;"oi .i;bt ueri;; ,rj s
"vt? i ,qa;$'ii,*,|;*it *'*u,*.b,
€!,,y,i {u ,Jui *;,)t q,s)r Fu'*-,.)9-.'f
i ?'r'5i.idr # q';,,A'^?al'i'b # .e *
),1 ir 4 :jd l?i t'(;lt e$L;t ^;', J'i., [ :rjti .'i'fr

t. | -,i,..V'l t+.b.s
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2363. Dari Abu Shaleh, dari Abu Hurairah RA bahwa

Rasulullah SAW bersabda, "Ketika seorang laki-laki sedang berjalan,

maka dia merasa sangat kehausan. Lalu turun di satu sumur dan

minum darinya. Kemttdian dia keluar dan ternyata dia mendapati

seekor anjing menjulurkan lidahnya (sambil) menjilat pasir karena

kehausan. Loki-laki tersebut berkata, 'Sungguh anjing ini sangat

kehausan seperti yang aktt rasakan'. Kemudian dia turun dan

memenuhi kedua sepatunya fdengan airJ dan membawa dengan

mulutnya seraya naik ke atas dan memberi minum anjing itu. Allah

bersyukur kepadanya dan memberi ampunan baginya." Mereka (para

sahabat) bertanya, "Wahai Rasulullah! Apakah ada bagi kita pahala

pada binatang?" Beliau bersabda, "Pada semua hati yang basah

terdapat pahala."

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Hammad bin Salamah dan Ar-
Rabi'bin Muslim dari Muhammad bin Ziyad.

ttj,Lhti*', k oi *i*i'*W,Ji;t I" e;'/
)8t ,i c.;, :Jui f'-$t irr:" ;* *'t y iu' *P
t#,rx -iC'^ft '+- i?rt $r; {fr; *t ";;'6i ,*

.G'; Utr ;- t1+:rju s.-r; i'i: u ,i6

2364. Dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Asma' binti Abu Bakar RA

batrwa Nabi SAW melaksanakan shalat Khusuf lalu bersabda, "Telah

dekot kepadaku nersko hingga aku berkata, 'Wahoi Rabbku, sedang

aku bersama mereka?' Dan tibaaiba seorang wanita -aku kira

beliau mengatakan- dicakar oleh larcing. Beliau bertanya, 'Ada apa

dengan wanita ini?' Mereka berkata, 'Ia telah menahan kucing itu

hingga mati kelaparan'."

'.:- t oaJ* j/
t 6 / )zz z
:L^> a*rU

"lt4.e
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2365.f)ari Nafi', dari AbdulUf, Uin Umar RA bahwa nu,utottuf'

SAW bersabda, "seorong wanita disilcsa dengan sebab seekor kucing

yang dia tahan hingga mati kelaparan. Maka dia masuk neraka

dengan sebab i/i.r." Beliau bersabda, "Dikatakan -wallahu 
a'lam-

engkau tidak memberinya makan dan minum ketilu menahannya, dan

engkau tidak pula melepaskannya hingga ia dapat memakan binatang

fserangga] di muka bumi."

Keterangan Hadits:

(Keutamaan memberi air minum). Yakni, kepada setiap yang

membutuhkannya.

,o:;- (berjalan). Imam Bukhari juga meriwayatkan dengan

lafazh, f"P, ,y: q. (kerika seorang laki-laki sedang dalam

perjalanan). Ad-Daruquthni meriwayatkan..dalam kitab Al

Muwstha'al melalui jalur Rauh dari Malik, :Y 'rj;- 
(ber;olan di

padang pasir). Dia juga meriwayatkan dari jalur Ibnu wahab, dari

Malik, k e-h t,..i-(Berjalan di satuialan Maklah).

'pl *'nO (maka dia merasa sangat haus). Demikian yang

dinukil oleh kebanyakan perawi dan yang terdapat dalam V,ttab Al

Muwaththa'. Sementara dalam riwayat Al Mustamli disebutkan

dengan lafazh Al uthasy (yakni sebagai ganti lafazh Al Arhasy). Ibnu

At-Tin berkata, "Al Uthasy adalah salah satu jenis penyakit yang biasa

menyerang kambing, dimana kambing itu minum tetapi tidak pernah

merasa puas. Tetapi makna ini tidak sesuai dengan konteks hadits."
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Dia juga berkata, "Sebagian mengatakan kata Al Uthasy dapat

disesuaikan dengan konteks hadits, yakni rasa lapar telah

menyebabkannya ditimpa penyakit itu seperti halnya influenza."

Aku (Ibnu Hajar) katakan bahwa konteks penyajian hadits tidak

selaras dengan itu, bahkan secara lahiriah laki-laki tersebut memberi

minum anjing hingga puas. Oleh karena itu, dia pun diberi balasan

trerupa ampunan.

'^*l j (kemuaian dia membowa dengan mult$nya). Yakni.

salah satu dari kedua sepatunya yang berisi air. Dia melakukan ini
dikarenakan kedua tangannya digunakan untuk naik dari sumur. Hal
ini mengindikasikan bahwa naik dari sumur tersebut tidak mudah.

iS ?rr '$,5 (AHah bersyukur kepadanya). Yakni memujinya.

menerima arnalannya, atau membalas perbuatannya" Berdasarkan

pengertian bahwa arti kalimat tersebut adalah Allah membalas

perbuatannya, maka huruf/a' pada lafazh fasyakara adalah berfungsi

sebagai penafsiran, atau menghubungkan kata yang bersifat khusus

kepada kata yang bersifat umum,

Al Qurthubi berkata, "Maksud 'Allah bersyukur kepadanya',
yakni Dia menampakkan ganjaran yang diberikan-Nya di hadapan

para malaikat. Lalu dalam riwayat Abdullah bin Dinar, kalimat
' memberi ompunon baginya' diganti dengan kalimat'memasukkannya
ke dalam surgo'. Hal serupa juga tercantum dalam riwayat Ibnu

Hibban.

t jO lmereka -para sahabat- bertanya). Di antara para sahabat

yang bertanya saat itu adalah Suraqah bin Malik bin Ju'syum,

sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Ibnu

Hibban.

trli ;Qt ut * of: @pakah ada bagi kita pahola pada

binotang). Yakni, apakah ada pahala dengan sebab memberi minum
atau berbuat baik terhadap binatang.
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vt. @arta setiap hati yang bctsah terdapat

pahala). Maksudnya adalah, setiap hati yang hidup (bernyawa)'

Sedangkan yang dimaksud "basah" adalah kehidupan itu sendiri. Atau

karena sifat "basah" adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari

kehidupan. Dengan demikian, kalimat tersebut adalah kalimat kiasan

(kinayah).

Adapun lafazh ,J naaa kalimat ',F 
emungkin berkedudukan

sebagai zharaf (keterangan tempat atau waktu). Maksudnya, pahala

clielapatkan karena memberi minum setiap hati yang hidup (bemyawa).

atau mungkin juga berkedudukan,sebagai sababiy,ah (menjelaskan

sebatr-akibat), seperti perkataan U: 4' Q @"ao iiwa terdapat

cliyat), yakni hukuman diyat (denda) dijatuhkan dengan sebab

rnembunuh j iwa manusia.

Ad-Dawudi berkata, "Maksudnya, pada setiap hati yang hidup

(bernyawa) terdapat pahala, dan ini bersifat umum mencakup seluruh

hewan."

Abu Abdul Malik berkata. "Hadits ini berlaku pada bani Israil.

Adapun Islam telah memerintahkan untuk membunuh anjing.

Sedangkan kalimat 'pada setiap hati' dibatasi pada sebagian binatang

yang tidak menimbulkan bahaya, karena yang diperintahkan untuk

dibunuh -seperti 
babi- tidak boleh dibekali kekuatan agar

bahayanya tidak bertambah."

Hal senrpa dikemukakan oleh An-Nawawi, "Sesungguhnya

cakupan umum hadits tersebut dibatasi pada hewan yang tidak

diperintahkan untuk dibunuh. Jenis hew'an inilah yang mendapat

pahala karena memberinya minum. Dalam hal ini termasuk memberi

makan dan hal-hal lain yang masuk kategori berbuat baik kepada

hewan."

Ibnu At-Tin berkata, "Tidak ada larangan untuk memahami

hadits tersebut sesuai dengan keumumannl'a, yakni diberi minum lalu
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dibunuh, karena kita diperintah untuk membunuh dengan cara yang

baik."

Hadits ini dijadikan dalil bahwa air sisa minum anjing adalah

suci. Pembahasan lengkap mengenai hal ini telah diterangkan pada

pembahasan tentang thaharah (bersuci).

Di antara dalil yang dikemukakan dalam membantah mereka

yang berdalil dengan hadits itu untuk mendukung pendapat di atas

adalah; sesungguhnya itu adalah perbuatan sebagian orang dan tidak

diketahui apakah termasuk orang yang dapat dijadikan panutan atau

tidak. Tapi sebagai jawabannya dikatakan bahwa kita tidak berhujjah

dengan perbuatan itu semata, bahkan kita harus sepakat bahwa syariat

sebelum kita adalah syariat bagi kita pula. Sesungguhnya kita tidak

mengambil semua yang dinukil dari mereka. Bahkan apabila

pembawa syariat kita menyebutkannya dalam konteks pujian tanpa

mengaitkan dengan sesuatu, maka boleh dijadikan sebagai dalil.

Pelaiaran Yane dapat diambil

1. Bolehnya melakukan perjalanan jafi (safar) sendirian tanpa

membawa bekal. Dalam syariat kita hal ini berlaku apabila tidak

dikhawatirkan akan ada bahaya yang mengancam.

Anjuran untuk berbuat baik kepada manusia, karena apabila

ampunan diperoleh dengan sebab memberi minum anjing, maka

pahala memberi minum seorang muslim adalah lebih besar.

Hadits ini dijadikan dalil tentang bolehnya sedekah sunah

kepada orang-orang musyrik. Namun hal itu jika tidak

didapatkan orang muslim, karena orang muslim lebih berhak

untuk menerima kebaikan. Demikian pula apabila diharuskan

memilih antara berbuat baik kepada hewan atau manusia yang

memiliki kehormatan dan kebutuhan, keduanya berada pada

tingkat yang sama, maka yang lebih berhak didahulukan adalah

manusia.

2.

J.

TATIII'L BAARI _ 9,2f'



Kemudian Imarn Bukhari menyebutkan pada bab ini dua hadits

yang masing-masing berasal dari Asma' binti Abu Bakar dan Ibnu

Umar mengenai kisah wanita yang mengikat kucing hingga mati dan

wanita itu masuk neraka. Kedua hadits ini disebutkan pada bab awal

mula penciptaan. Adapun hadits Asma' telah disebutkan dengan

lafazh yang lebih lengkap. Sedangkan hadits Ibnu Umar telah

disebutkan oleh Ad-Daruquthni bahwa Ma'an bin Isa menyendiri

dalam menyebutkannya di dalam kitab Al Muwaththa'. Dia berkata,

"Ha<lirs ini diriwayatkan pula 
-pada 

selain kitab Al Mutttaththa'-

oleh Ibnu Wahab, Al Qa'nabi, Ibnu Abi Uwais dan Mutharrif." Lalu

dia menyebutkan melalui jalur periwayatan mereka. Adapun Al

isinnili telah rneriwayatkan melalui jalur Ma'an dan lbnu Wahab,

sedangkan Abu Nu'aim meriwayatkan melalui jalur Al Qa'nabi.

Kesesuaian hadits tentang kucing dengan judul bab dapat dilihat

dari sisi bahwa wanita itu diadzab akibat tidak memberi minum

kucing. Artinya apabila dia memberinya minum, niscaya dia tidak

diadzab.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Hadits ini menerangkan tentang

haramnya rnembunuh apa yang tidak diperintahkan untuk dibunuh

dengan cara membuatnya kehausan, meskipun kucing; dan tidak

mendapatkan pahala karena memberi rninum, akan tetapi

menyelamatkannya telah cukup sebagai suatu kebaikan.

10. Orang yang Berpendapat Bahwa Pemilik Telaga dan Bejana

Lebih Berhak Terhadap Air yang Ada di Dalamnya

*ty\'* at J?,;j :,:Crc hr q'* i ,t* *
,yu-'* L*\6,9'it L:*i'rl i* *,r t,q -* S*,

#rr\ * t1 :Jwti{:,trr ';,Li'ri 
C,o;iei ,w [ ,iu
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.itlirurl ir J'y, t;- rLi:tL
2366. Dari Sahal bin Sa'ad RA, dia berkata, "Didatangkan

kepada Rasulullatr SAW satu gelas, lalu beliau minum. Sementara di
sebelah kanannya terdapat anak yang paling muda di antara yang
hadir, sedangkan orang-orang tua berada di sebelah kirinya. Beliau
bersabda, 'Wahai anak muda! Apakoh engkau mengizinkcnku untuk
mernberikan kepada orang-orong tua?' Anak muda berkata, 'Aku
tidak pernah mendahulukan seorang pun atas bagianku darimu, wahai
Rasulullah!' Maka beliau SAV/ memberikan gelas itu kepadanya."

^,et&
'>ti tK

) 4t, . ,.. \, . . :,c..t .,i t o , o 6, t c,

1, f 43 dJll 
{t tl} Ul c--ro", 

)U) * 
r^>vc re

*'r t ve : Li;il :i * qlti i,ss p] 9;
ub|ilt "f JYt u 4;)l

2367. Dari Muhammad bin Ziyad, aku mendengar Abu Hurairah
RA meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Demi yanEl

jiwalru berada di tangan-Nya, sungguh aku akan mengusir sejumlah
laki-laki dari haudhlru seperti unta milik orang lain diusir dari haudh
(telaga)."

.* u'7 * -,+!r 'a*:*iU;- F ; Fj:-;r\?
',:{*,1 * X, J:"'*:tt JE teb \t ;t )* ;tiG ils
-:d' 4uf l'),iu ii- r;: *;'j'&*1il ?nt,-"i

,ue y* Jri::r ,Z16 $tb'i';'J$; V €+uA
.r.; :rrsv.rrir ; 5'"J; ;y') ,e

2368.Dari Aynrb dan Katsir -setiap salatr satu dari keduanya
memberi tambahan pada riwayat yang lainnya- dari Sa'id bin Jubair,
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dia berkata: Ibnu Abbas RA berkata, Nabi SAW bersabda, "Semoga

Allah merahmati Ummu Ismail, seandainya dia membiarkan Zamzam

fatau beliau bersabda, "seandainya dia tidak mengambil air dengan

tonganny7"J niscoya Zamzam menjadi mal6 air yang mengalir. Lalu

suku Jurhum datang seraya hertanya, 'Apakah engkau mengizinftan

kami untuk ringgal bersamamu?' lJmmu Ismail meniawab, 'Ya, tapi

kamu tidak berhak atas air'. Mereka berkata, 'Baiklah''"

,nzzzt-/A

t il)rj :ju rLJ qE 
^11

.'hit u ^J- Je'rL f;l'rz,(eti, il,' 'r+e

z )cz \.. . l.o,t i o.

f * oxt 1) oJ-p 
G_..1 ,f

2369. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,
,,Tiga golongan yang Allah tidak mengajak bicara dan melihat

mereka pada hari Kiamat: (yaitu) orang yang bersumpah atas

barangnya bahwa dia meniualnya lebih murah dari modalnya

padahal dia berdusta, orang yang bersttmpah dusta setelah ashar

untuk mendapatknn harta Seorang muslim, dan seseorang yang

menahan air yong lebih dari kebutuhannya. Maka Allah berfirman

kepadanya, 'Pada hari ini Aku tidak memberimu anugerah-Ku

sebagaimana engl<au menahon kelebihan sesuatu yang tidak

dikerj alcan ol e h kedua tangonmu' ."

Ali berkata, ..Suffan telah menceritakan kepada kami 
-bukan

hanya sekali- dari Amr bahwa dia mendengar Abu Shalih

menyampaikan hal itu dari Nabi SAW."
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Keterangan Hadits:

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan ernpat hadits:

Pertoma, hadits Sahal bin Sa'ad yang telah dijelaskan pada

delapan bab yang lalu. Kesesuaiannya dengan judul bab sangat jelas,

yaitu menyamakan telaga dan bejana dengan gelas. Pemilik gelas

lebih berhak menggunakan air yang ada di dalamnya, baik untuk
minum atau menyiram. Masalah ini tidak tampak oleh Al Muhallab
sehingga dia berkata, "Dalam hadits itu hanya dijelaskan bah*.a orang
yang berada di sebelah kanan lebih berhak mendapatkan 

-sisa 
air

yang ada di dalam- gelas daripada yang lain."

Ibnu Al Manayyar menanggapinya bahwa maksud irnam
Bukhari adalah apabila orang yang berada di sebelah kanan berhak
atas air yang ada di dalam gelas hanya karena dia menempati posisi
tersebut, maka bagaimana dengan pemilik dan orang yang menjadi
sebab adanya air itu?

Kedua, hadits Abu Hurairah tentang haudh (telaga) Nabi SAW
yang akan ddelaskan dalam bab "Haudh Nabi", pada pembahasan

kehalusan budi pekerti/ kelembutan hati.

Kesesuaiannya dengan judul bab adalah bahwa pemilik telaga
mengusir unta milik orang lain dari telaganya tanpa diingkari oleh
Nabi SAW, maka hal ini menunjukkan bolehnya melakukan hal itu.
Keserasian ini juga tidak tampak oleh Al Muhallab sehingga dia
berkata, "Sesungguhnya kesesuaiannya adalah dari sisi penisbatan

haudh kepada Nabi SAW, sementara beliau lebih berhak
terhadapnya."

Ibnu Al Manayyar menanggapi kembali bahwa hukum taklif
tidak didasarkan pada kejadian-kejadian ukhrawi. Bahkan yang
menjadi dalil pada hadits ini adalah redaksi hadits 'oseperti unta milik
orang lain diusir dari telaga", sebab tidak ada alasan bagi pemilik
telaga untuk mengusir unta milik orang lain, kecuali karena dia lebih
berhak terhadap telaga itu.

PATgrrL BAARr - 333



Ketiga, hadits lbnu Abbas tentang kisah Hajar dan sumur

Zwxnarn.Imarn Bukhari menyebutkannya dengan sangat ringkas, dan

akan disebutkan secara panjang lebar pada pembahasan tentang kisah

para nabi. Adapun kesesuaiannya dengan judul bab terdapat pada

perkataan Siti Hajar terhadap orang-orang yang hendak tinggal

bersamanya, 'oKumu tidak berhak atas air". Mereko berkota,

"'Baiklah". Lalu Nabi SAW menyetujui hal itu. Al l(haththabi berkata,

"Haclits ini menjadi dalil bahwa barangsiapa rnenghasilkan air di tanah

yang tanpa penghuni, maka dia berhak memilikinya dan tidak seorang

Fun yang berserikat dengannya pada sumur itu kecuali dengan

kerelaan darinya. Hanya saja dia tidak boleh menahan sisa air apabila

dia tidak membututrliannya lagi. Sesungguhnya Hajar hanya

mempersyaratkan kepada mereka agar tidak memilikinya."

Keempat, hadits Abu Hurairah yang telah disebutkan melalui
jalur lain pada empat bab yang lalu, dimana disebutkan,"Dan seorang

laki-taki yang memiliki air lebih dari kebutuhannya di jalan, lalu ia
melarangnya untuk diambil oleh orang dalam perjalanan (ibnu

sabi[)". Sementara pada jalur periwayatan ini dikatakan, "Seseorang

yang menahan air yang lebih dsri kebutuhannya. Allah berfirman

kepadanya, 'Pada hari ini Aku tidak memberimu anugerah-Ku

sebagaimona englwu menahan kelebihan sesuatu yang tidak

dikerjalmn oleh kedua tanganmu'."

Hubungannya dengan judul bab dapat ditinjau dari sisi bahwa

hukuman itu terjadi akibat dia rnenahan air lebih dari kebutuhannya.

Hal ini menunjukkan bahwa dia lebih berhak terhadap air yang

menj adi j atah kebutuhannya.

Kemudian dari redaksi hadits "sesuetu yang tidak dikerjakan

oleh kedua tangenmu" dapat dipahami apabila seseorang

mendapatkan air dengan mengerahkan usaha, maka tentu dia lebih

berhak lagi memilikinya daripada orang lain.

Ibnu At-Tin meriwayatkan dari Abu Abdul Malik bahwa dia

berkata, "Hal ini cukup rurnit dipahami, dan barangkali yang

dimaksud adalah sumur, bukan hasil galiannya. Namun, sikapnya
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yang melarang menjadikannya sebagai seorang perampas dan berbuat

aniaya, dan ini tidak menolak atas apa yang ia kerjakan."

Dia juga berkata, "Ada pula kemungkinan sumur itu adalah hasil
galianny4 lalu dia melarang orang yang kehausan untuk mengambil

air dari sumur itu, sehingga makna redaksi hadits, 'tidak dikerjakan
oleh kcdua tonganmu', yakni engkau tidak mengeluarkan air itu."
Lalu dia berkata "Pengertian terakhir ini tidak ada kaitannya dengan

persoalan di tempat ini."

L1...:7 ? L$, $:r, ,'dtb S'6 llti bertrnta, "sufuan telah

menceritaknn kepada knmi, bukan ltanya sotu kali..." dan seterusnya).

Ini merupakan isyarat bahwa Sufuan seringkali menyebutkan hadits
ini secara mursal. Akan tetapi hadits tersebut dengan sanad yang
moushul telah dinyatakan shahih, karena para perawi dalam sanad ini
tergolong huffazh (pakar hadits).

Jalur periwayatan hadits ini secara lengkap telah disebutkan pula
oleh Sa'id bin Abdunahman Al Makhzumi, Abdurrahman bin Yunus,
Muhammad bin Abi Wazir dan Muhammad bin Yunus, dimana

mereka semua telah menukil dengan sanad yang maushul seperti yang
dikatakan oleh Al Ismaili. Lalu Al Ismaili berkata, "Adapun perawi

lain menukil dengan sanad yang mursal."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa hadits itu telah disebutkan
pula dengan sanod yang lengkap oleh Amr An-Naqid, seperti dikutip
oleh Imam Muslim. Begitu pula Shafivan bin Shalih, seperti dikutip
oleh Ibnu Hibban. Adapun perbedaan tentang lafazh matan (materi)

hadits itu akan dibicarakan pada pembahasan tentang hukum.

11. Tidak Ada Daerah Terlarang Kecuali Bagi Allah dan Rasul-

Nya

i,r ir:,; Lf ,iv tb a.'-,"ar'oi t*z?nt ,g, f* *t *
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2370. Dari Ibnu Abbas RA bahwa Ash-Sha'ab bin Jatstsamah

berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, *Tidak ada daerah

terlarang, kecuali bagi Allah dan Rasul-Nyo." Telah sampai kepada

kami bahwa Nabi SAW membuat batas larangan pada An-Naqi' dan

llmar membuat batas larangan pada Saraf dan Rabadzah.

Ketereu-san_Iladits:

imam Bukhari memberi judul bab seperti lafazh hadits. Asy-

Syaf i berkata, "Hadits ini mengandung dua makna. Pertama, tidak
ada hak bagi seorang pun untuk membuat daerah larangan atas kaum

muslimin kecuali daerah larangan yang telah ditetapkan oleh Nabi

SAW. Kedua, kecuali seperti daerah larangan yang telah dibuat oleh

Nabi SAW. Berdasarkan makna yang pertama, maka tidak ada hak

bagi seorang penguasa sesudah Nabi SAW untuk membuat daerah

larangan. Sedangkan menurut makna yang kedua bahwa yang

membuat daerah larangan itu hanya mereka yang menempati posisi

Rasulullah SAw, yaitu khalifah."

Dari pernyataan ini maka para ulama madzhab Syaf i
menyimpulkan bahwa sang imam memiliki dua pendapat pada kedua

persoalan itu, dan pendapat paling kuat menurut mereka adalah yang

kedua. Adapun pendapat yang perlarna lebih dekat kepada makna

zhahir lafazh hadits, tetapi mereka mengukuhkan pendapat kedua

berdasarkan keterangan bahwa Umar telah membuat daerah larangan.

Maksud "daerah larangan" adalah larangan untuk menggembala pada

tempat tertentu, dimana tempat itu sebelumnya boleh digunakan oleh

siapa saja. Lalu imam mengkhususkan tempat itu bagi keperluannya,

misalnya untuk menggembalakan unta sedekah.
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;- I (tidak ada daerah larangan). Asal kata himaa menurut

bangsa Arab adalah; bahwa apabila pemimpin di antara mereka

singgah di suatu tempat yang subur, maka diusahakan agar anjing

menggonggong di tempat yang tinggi, lalu dia membuat batas

larangan dari semua arah sejauh gonggongan anjing itu terdengar, dan

orang lain tidak boleh menggembalakan hewan di tempat itu.

Kata himaa berarti daerah terlarang. Maksudnya, seseorang

rnelarang hewan unh"rk merumput di daerah tersebut agar rumputnya

menjadi subur, lalu dipakai untuk menggembalakan hewan tertentu.

Pendapat paling kuat menurut rnadzhab Syaf i adalah. bahwa

membuat daerah larangan itu khusus bagi khalifah (pemirnpin).

Namun, sebagian ulama rnembolehkan bagi pemimpin distrik
(gubernur). Tapi perlu dicatat bahwa yang demikian itu hanya

diperbolehkan jika tidak menimbulkan dampak negatif bagi kaum

muslimin.

Ath-Thahawi menjadikan hadits ini sebagai penguat

pendapatnya yang mensyaratkan untuk meminta izin kepada imam

(pemimpin) jika hendak mengolah tanah tanpa pemilik. Tapi

argumentasi ini dikritik dengan mengemukakan perbedaan antara

keduanya, sebab membuat daerah larangan lebih khusus daripada

mengolah tanah tanpa pemilik.

Al Jauri (salah seorang ulama madzhab Syaf i) berkata, "Kedua

hadits ini tidak bertentangan. Membuat daerah larangan yang tidak

diperbolehkan adalah membatasi tempat tertentu yang ditumbuhi

rerumputan yang subur untuk kepentingan pribadi, seperti perbuatan

orang-orang jahiliyah dahulu. Sedangkan tanah tanpa pemilik yang

boleh diolah adalah tempat yang tidak memberi manfaat bagi kaum

muslimin secara umum. Dengan demikian, kedua persoalan itu

berbeda. Hanya saja daerah larangan dikategorikan sebagai tanah

tanpa pemilik, karena tanah itu belum pemah ada yang memilikinya.

Akan tetapi sesungguhnya ia lebih mirip dengan tanah yang telah

dikelola karena bermanfaat untuk kepentingan umum.
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4t ,;; #j y io' ,F .-"3r ii vtu. ,56'3 getah sampai kepada

kami bahwa Nabi SAW membust batas larangan di Noqi). Demikian

yang dinukil oleh seluruh perawi kecuali Abu Dzarr. Adapun yang

merrgucapkan perkataan ini adalah Ibnu Syihab, yang sonad-nya

szurrpai kepada Ibnu Syihab seperti sanad pada awal hadits. Namun,

dr:rajat s'anud-nya mursal (tidak menyebut perawi yang menukil dari

surnber pertama) ataa mu'dhal (dihapus dari sanad-nya dua perawi

herturur-turui). Abru Daud meriwayatkan ,vang serupa dari jalur Ibnu

t/airab, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, lalu disebutkan sanad yang

m;;;;s hul dan yang mur sul sekaligus.

Dalanr riwayat Abu Dzarr disebutkan, "Abu Abdillah berkata,

"Telah sampai kepada kami...' dan seterusnya". Maka, sebagian

pensyarah Shahih Bukhari mengira bahvva kalimat ini berasal dari

Imam Bukhari, padahal sebenarnya tidak demikian.

Al Ismaili meriwayatkan melalui jalur Ahmad bin Ibrahim bin
Milhan dari Yahya bin Bukair (guru Imani Bukhari dalam riwayat

ini), seraya menyebutkan sanad yang tnoushul dan mursal sekaligus

rnenurut versi yang benar, seperti dinukil oleh Abu Daud. Kemudian

dalam kitab Al Mustakhraj oleh Abu Nu'aim terdapat kerancuan, dia

telah meriwayatkan melalui jalur yang dikutip oleh Al Ismaili, tetapi

dia menyebutkan dalam sanad yang moushul lafazh bagi sanad yang

mursul, yaitu "membuat batas larangan pada An-Naqi". Padahal

lafazh ini bukan termasuk hadits Ihnu Abbas dari Ash-Sha'ab, bahkan

ia adalah rirvayat yang disarnpaikan kepada Az-Zuhrt seperti

terdahulu.

Sementara itu, Sa'id bin Manshur meriwa,vatkan dari

Abdurrahman bin Al Harits, dan Az-Ztrhri, dengan mengumpulkan

kedua hadits. Lalu Al Baihaqi meriwayatkan melalui jalur Sa'id dan

dia menukil dari Bukhari bahwa 1,ang demikian itu merupakan

kesalahan. Al Baihaqi berkata, "Hal itu dikarenakan lafazh'membuat
batas larangan di Naqi" berasal dari perkataan Az-Zuhri." Yakni,

termasuk perkataan yang disampaikan kepadanya. Dia meriwayatkan
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hadits dari Ibnu Umar, i$j' F.$t ,f t\) !O ir' ;- ;tlt
y,f i {'sesungguhnya Nabi SAW membuat batas larangart di Naqi'

sebagoi tempat untuk menggembala kuda-kuda kaum muslimin'). Tapi

dalam sanad-nya terdapat Al Umari, dan dia dikenal sebagai perawi

yang lemah. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ahmad melalui
jalurnya.

gFSt (Naqi). Tempat ini terletak sekitar 2A farsakh dari

Madinah, dengan lebar I mil dan panjang 8 mil, seperti dikatakan oleh

Ibnu Wahab. Arti asal kata An-Naqi' adalah semua tempat yang

menampung air. Dalam hadits disebutkan pula Naqi' Al Khadhamat,

yaitu tempat di Madinah yang ditempati As'ad bin Zararuh untuk

melaksanakan shalat jarnak. Pendapat yang masyhur menyatakan

bahwa tempat ini selain Naqi' yang ada daerah larangannya.

Ibnu Al Jauzi menyebutkan, sebagian ulama mengatakan bahwa

keduanya merupakan nama satu tempat. Namun, dia mengatakan

batrwa pendapat yang pertama lebih benar.

ati.;ti J,,.Jl, ,;t p Ol1 go" bahwasanya (Jmar membuat

batasan larangan di Saraf dan Rabadzoh). Kalimat ini dihubungkan

dengan kalimat sebelumnya, dan ini termasuk pula perkataan yang

disampaikan kepada Az-Zuhi. Tapi perbuatan Umar tersebut telah

dinukil melalui riwayat yang akurat, seperti akan disebutkan pada

bagian akhir pembahasan tentang Jihad dari jalur Aslam , )7i,Lt'#bt

4, e 'i j, (sesungguhnya (Jmar mengangkat seorang budak

mililcnya untuk mengurus daerah terlarang).

Ar-Rabadzah adalah nama tempat terkenal yang terletak antara

Makkah dan Madinah. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui sanad

yang shahih dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Umar membuat daerah

larangan di Rabadzah untuk menggembalakan unta sedekah.
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12. Manusia dan Binatang Minum dari Sungai-Sungai

,'JG '*3 
9; h' J, |t 

'J';'r'oi a \t *, ,';"; sri ,r
?i lJ €nt C.ii ."r3s ,Ft ,*i ,7 hT: ,?i ,h)...i;jr
,rr'c-.Glt L) ,',,+'1-2"si tr', d ti,i 

'JG:li 
Ar 3.* C W: ,l:'i!2, , r ; . 7.

Wy'g;,:t fi '{,,,>\i,1".-*'i ut; y1}r'rf;}t t d: W
#, '{, ,'i or!-,L W\j'r?: r]ur |rg * 'ri 6? ".^f-tt

s;i c itw
<i; t'; a'rs}i;r'fi-'i3 'o'i r:-b a\s'Sti*

2371. Dari Abu I{urairah RA bahu'a Rasulullah SAW bersabda.

"scekor htda bagi seset}rang dapat meniadi swmber pahala, meniadi

alst untuk memenuhi kehLtfi*tan, dsn meniadi sebah dosa. Adapun

yang menjadi surnber pahala adalah seseorsfig, r'ttltg rnengikat

kudanya di jalan Allah lalu mengulur tali p*ngikatnya paclu padong

rurnput ut*u kehun. Rwnysut yang ditnakan t'ffida ittt ,sepaniang taii
pengikatnya, maka itu meniadi pakalu hagi yang punyG.. Seandainya

tali pengikntnya putus, laltr kuda itu lari ke tempot yang tinggi, maka

jejak dan kotorannya adalah keboikan bagi yang punya. Seandainya

kuda itu lewat di sungai lalu minum, sedangkan yang punya tidak

bermql$ud memberinya minum, moka yong demikian itu meniadi

sumber pahala baginya. Seseorang yang mengikat atau n'temelihara

kudcnya untuk mernenuhi kebutuhan hidup agar tidak menjadi
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pengemig kemudian dia tidak melupakan hak Allah pada diri dan
manfaat kuda itu, karena kuda itu menjadi alat untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya. Seorang laki-laki yang mengikat kudanya karena
anglcuh dan pamer serta bermaluud buruk terhadap orong-orang
lslam, yang demikian itu menjadi dosa baginya." Lalu Rasulullah
SAW ditanya tentang himar, maka beliau bersabda, "Tidak diturunkan
kepadaku tentangnya sesuatu selain ayat yang simpel dan luas
cakupannya ini,' Barangsiapa mengerjakan kebaikan meski sebesar
dzarrah, maka dia akan melihatnya; dan barangsiapa mengerjakan
kejahaton meski sebesar dzarah, maka dia akon melihatnya'." (Qs.

Az-Zalzalah (99):7-8)

.,*; aW &';At y't, ittr',1
2372. Dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, dari Yazid (mantan

budak Al Munba'its), dari Zud bin Khalid Al Juhaniy RA, dia
berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAV/ dan
bertanya tentang barang temuan, maka beliau bersabda, 'Kenalilah
pengikatnya dan tempatnya, kemudian umumkan selama satu tahun.
Apabila pemililcnya datang, (maka berikan kepadanya). Namun,

apobila tidak datang, maks urusonnya terserah kepadamu'. Laki-laki
itu berkata, 'Bagaimana kalau kambing yang didapat?' Beliau
bersabda, 'Ia untulonu, otau untuk saudaramu, otau untuk serigala' .

Laki-laki itu kembali bertanya, 'Bagaimana dengan unta?' Beliau
bersabda, oKamu tidak perlu mengambilnya, ia memiliki persediaon
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air dan tapak (yang kuat), ia dapat mendatangi sumber air dan maksn

p e p o ho nan (d aun - d aunan) hi n gga p e mi I i kny a dot an g''"

Keterangan Hadits:

Dengan judul bab ini, Imam Bukhari bermaksud menjelaskan

bahrva sungai-sungai yang terdapat di jalan-jalan boleh dimanfaatkan

oleh siapa pun untuk minum. Kemudian dia menyebutkan dua hadits;

pet.tcwna,dari Abu Hurairah berkenaan dengan kuda, dimana hadits itu

$kan dijelaskan pada pembahasan tentang jihad. Adapun yang

dimaksud di tempat ini adalah lafazh, t;- 13 iU* fr'o:; q"it

,.4; bi (seandainya kuda itu lewat di sungoi lalu minum, sedangkan

yong punya ridak bermal<sud memberinya minum). Sebab, hal ini

mengindikasikan bahwa menjadi keharusan hewan untuk

mendapatkan air meski pemiliknya tidak bermaksud memberinya

minum. Apabila yang demikian itu diberi pahala, maka apalagi jika

hal itu dilakukan dengan sengaja.

Kedua, dari zaid bin Khalid tentang barang temuan yang akan

disebutkan pada pembahasan selanjutnya. Adapun yang dimaksud di

tempat ini terdapat pada lafazh , ,;r-2Jt $k1 "tSr 
i; 'Aile] \"'3Y W

(ia memiliki persediaan oir don tapak fyang lamtJ, ia dapat

rnendatangi sumber air don makan pepohonan fdaun-daunanJ).

13. Menjual Kayu Bakar dan RumPut

ttr ,j6
,/ c .

VJ
*''*
?tt ',i<;i4.
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2373. Dari Zubair bin Awwam RA, dari Nabi SAW" beliau
bersabda "Hendabtya salah seorang di antara kamu mengambil tali
lalu mengambil seikat ksyu baksr, kcmadian menjualnya dan
dengannya Allah memelihara mukanya (menjaga kehorrnatannya),
maks hal itu lebih batk daripada dia meminta-mints kepada or$ng-
orang, diberi atau ditolnk."

(:'r fi:* / r')'*;; y ei * 
=V 

i,f
t! ,*3 *\t & ]l,' J';3iG ); i: irr ,r1 e;:,1

")f ^4tLi llt*; oi q'ip:;e ,p"d';iLi'.*U
Lx-

2374. Dari Ibnu Syihab, dari Abu Ubaid (mantan budak
Abdurrahman bin AuQ bahwa dia mendengar Abu Hurairah RA
berkata, Rasulullah SAW benabda, "Hendaknya salah seorang di
antara lramu mengambil seikat kayu bakar lalu membav,a di atas
punggungnya, moka hql itu lebih baik baginya daripado meminta-
minta lrcpada seseorang, baik orsng itu memberinya qtau

menolaloqn."

);' e 6:c'.*i ,JG fi .:; hr ,{, /y ,r) i *'*
ir Jy., dd1 :JG ,rt i; * € *, y ht J* lt
i,fr 7L y f;t$lv ,6?i tirrz ,:-,: *ht */ 

' o'1i eP 4i "';r'r\t,ry'Fi 
oi i,f 6' ,a\i

er;4 ili * ; if; ,ilL, fi 'b :;8u LLt*

ry\rw ,,rrtt:fl.# t;;yi :ita .* A.$r uli
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2375. Dari Ali bin Abi Thalib RA, dia berkata, "Aku

rnendapatkan seekor unta bersama Rasulullah SAW pada harta

rampasan perang Badar." Ali berkata, "Lalu Rasulullah SAW
memberikan kepadaku unta yang lain. Pada suatu hari aku

menghentikan keduanya di depan pintu seorang laki-laki Anshar,

sedang aku ingin membawa idzkhir di atas keduanya untuk dijual.

Bersamaku saat itu ada seorang tukang sepuh fiogam] dari bani

Qainuqa'. Hasil pekerjaan ini akan aku gunakan sebagai biaya

walimah pemikahanku dengan Fathimah. Ketika itu Hamzah bin
Abdul Muthalib sedang minum khamer di rumah tersebut dan

bersamanya ada seorang biduanita. Lalu wanita itu berkata, 'Cepatlah,

watrai Hamzah, untuk (mendapatkan daging) unta yang segar!.'

Hamzah bergegas mendekati kedua unta itu sambil membawa pedang,

lalu memotong punuk serta perut keduanya. Kemudian dia mengambil

hati kedua unta itu." Aku berkata kepada Ibnu Syihab, "Juga

punuknya?" Dia berkata, "Ia telah memotong punuk keduanya lalu
membawanya." Ibnu Syihab berkata: Ali RA berkata, "Aku pun

melihat perkara yang membuatku sangat gusar. Aku segera

mendatangi Nabi AUah dan didekatnya terdapat Zaid bin Haritsah,

lalu aku mengabarkan kepadanya kejadian yang baru saja aku alami.

Beliau SAW keluar bersama Zaid dan aku berangkat bersamanya.

Lalu beliau SAW masuk menemui Hamzah dan memarahinya.

944 - TATIil'L BAARI



Hamzah mengangkat mukanya dan berkata, 'Bukankah kalian tidak
lain adalah budak bapak-bapakku?' Maka Rasulullah SAW mundur
hingga keluar dari tempat mereka, dan yang demikian itu terjadi
sebelum diharamkannya khamer. "

Keteranqan Hadits:

Hubungan judul bab ini dengan masalah memberi minum adalah

bahwa manusia bersekutu dalam menggunakan air, kayu bakar dan

tempat penggembalaan, yakni siapa saja boleh mennanfaatkan sesuatu

yang mubah tanpa ada pengkhususan.

Ibnu Baththal mengatakan bahwa ulama sepakat memboiehkan

mengambil kayu bakar pada tempat-tempat yang mubah serta

mencabut rerumputan di muka bumi. Namun, apabila berada pada

tanah milik seseorang, maka tidak diperbolehkan. Alasannya, apabila
kayu bakar dan rumput itu milik seseorang dengan sebab

mengambilnya, maka tentu orang yang membuka lahan tersebut lebih
berhak untuk memilikinya.

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits; hadits
pertama dan kedua masing-masing dari Zubair bin Awwam dan Abu
Hurairah berkenaan dengan anjuran mencari nafkah meskipun dengan

menjual kayu bakar. Keduanya telah dijelaskan pada pembahasan

tentang zakat. Hadits ketiga dari Ali RA tentang kisah kedua unta

bersama Hamzah bin Abdul Muthalib. Adapun yang menjadi dalil
masalah ini adalah tafazh. *\ t{tl @ ,*i Li i;ri vi'j {aku ingin

membawa idzkhir di atss keduan,va untuk d$ttaf). Sebatr, ini
mengindikasikan bolehnya mengambil kayu bakar dan rumput seperti

terdapat pada judul bab. Pembahasan lebih detail tentang hadits ini
akan disebutkan di akhir pertrbahasan tentang jihad.
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14. Al Qothi'ah @agian Tertentu dari Pemimpin)

t:" Ut >rri :Jv^r ir q) ui'+,:iC * i,*-t
-.. o, 1,2 I . c( c o c / t ' A

,F & :lt.,ivr L.rrii /Ht i'-*;i *} * iut

;';i *y.'S;;* 'j6 \1 A"d vlt'e io$,t \">
."-i,t-'ttor''^,ff ,f tlr*v

23?6. Dari Yahya bin Sa'id, dia berkata: Aku mendengar Anas

1t/. lverkata, "Rasulullah SAW bermaksud memberi sebagian tanah

l*ahrain sebagai qathi'ah, maka kaum Anshar berkata, 'l{ingga

engkau memberi bagian kepada saudara-saudara kami dari kalangan

Muhajirin seperti bagian yang engkau berikan kepada kami'. Beliau

bersabda 'Kalian aknn melihat sesudahku orang yang mementingkan

diri sendiri, maka bersabarlah hingga kalian herjumpa denganku'."

Keteranean Hadits:

Kata qatha'i' adalah bentuk jamak dari kata qathi'ah

(potongan). Dikatakan qatha'tuhu al ardha (aku memotong tanah

untuknya), yakni aku menetapkan untuknya bagian tanah tertentu.

Adapun yang dimaksud di tempat ini adalah tanah tanpa pemilik yang

ditetapkan oleh pemimpin untuk sebagian rakyatnya. Maka, orang

yang mendapatkan bagian itu lebih berhak mengolahnya dibandingkan

yang lain.

Pemberian bagian ini hanya boleh diambil dari tanah tanpa

pemilik menurut kesepakatan ulama, seperti dikatakan oleh ulama

madzhab Syaf i. Iyadh menukil bahwa makna qathi'ah adalah harta

Allah yang diberikan seorang pemimpin kepada siapa saja yang

dianggap pantas mendapatkannya. Dia berkata, "Namun, pada

umumnya hal ini digunakan pada tanah, yaitu ditetapkan bagian

tertentu dari tanah bagi siapa yang dikehendaki, baik untuk dimiliki

# _ TATIII'L BAARI



dan dikelola, atau hasil tanah tersebut ditetapkan untuknya dalarn

kurun waktu tertentu."

As-Subki berkata, "Makna yang kedua inilah yang saat ini
dinamakan dengan qathi'ah, dan sa1,a belum melihat seorang pun di
antara ulama madzhab kami yang menyebutkannya. Namun,
pengesahannya melalui metode fikih cukup musykil." Lalu dia
berkata, "Adapun yang tampak bagiku bahwa orang yang

mendapatkan bagian itu memperoleh hak istimewa atas tanah yang

dimaksud, seperti hak seorang yang memberi batasan pada sebidang

tanah, tetapi hal ini tidak berarti dia langsung memiliki tanah itu."
Pendapat inilah yang ditegaskan oleh Al Muhibb Ath-Thabari.
Sementara Al Adzra'i mengklaim tidak adanya perbedaan pendapat

tentang bolehnya imam memberikan hasil tanah untuk prajurit tertentu
jika dia berhak mendapatkannya.

i--il,| *-bi *i * ht e U, srrl gtabt sAwr bermatcsud

memberiknn sebagian tanah Bahrain sebagai qathi'ah). Maksudnya

kepada kaum Anshar. Dalam riwayat Al Baihaqi disebutkan, ya\i OS

/"ilt 'e '#. (Beliau memanggil kaum Anshar untuk diberikan

tanah Bahrain sebagai qathi'ah). Sementara dalam riwayat Al Ismaili
disebutkan, 9 Yb 'ti i"-ilt # 'e (lntuk diberikan kepada

mereka qathi'ah dari tanoh Bahrsin, atau sebagian darinya). Seakan-

akan keraguan pada riwayat ini berasal dari Hammad. Imam Bukhari
dalam pembahasan tentang jizyaft (upeti) akan menyebutkan dari ialur
Zuhair, dari Yahya dengan lafa:zh, *tt ;4'*kl"]Larfui 63 (Beliau

memangg.il kaum Anshar untuk dituliskan [ditetapkanJ bagi mereka -
qathi'ah- dari tanah Bahrain).

Dalam pernbahasan tentang keutamaan kaum Anshar dari

riwayat Sufuan dari Yahya disebutkan , i-Hr d |}.Ji'bi ji {{}ntuk

diberikan kepada mereka [qathi'ahJ dari tanah Bahrain). Secara

zhahir Nabi SAW hendak menjadikan bagian itu sebagai qathi'ah.
Namun, kemudian terjadi perbedaan pendapat mengenai hal itu. Al
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Khaththabi berkata, "Kemungkinan yang dimaksud adalah tanah tanpa

pemilik di Bahrain. dimana tanah itu diberikan kepada kaum Anshar

agar mereka mengelolanya sehingga dapat memilikinya. Ada

kemungkinan purla yang dimaksud adalah tanah yang telah dikelola,

tetapi masuk dalam 1/5 bagian yang rnenjadi hak beliau, sebab Nabi

SAV/ membiarkan tanah Bahrain tanpa membagikannya." Pendapat

ini dikritik, karena Bahrain dikuasai melalui perjanjian damai (tanpa

kekerasan), seperti yang akan disebutkan pada pemtrahasan tentang

iiryah (upeti). Maka, ada kernungkinan beliau bermaksud

nrengkhususkan mereka untuk mengambil upetinya. Pendapat terakhir

inr dinyatakan sebagai pendapat yang benar oleh Ismail Al Qadhi dan

Ibr,u Qurqul. I-alu Ibnu Baththal melegitimasi pendapat itu dengan

m*irgatakan bahwa tanah yang dikuasai secara damai tidak dapat

dibagi-bagi sehingga tidak bisa dirniliki.

Ibnu At-Tin berkata, "Suatu pemberian dinamakan qathi'ah

apabila berasal dari tanah atau harta tidak bergerak, dan yang dapat

diberikan sebagai qathi'ah hanyalah harta rampasan perang, dan tidak

boleh berasal dari harta seorang muslim atau harta orang kafir yang

terikat perjanjian damai."

Dia melanjutkan, "Terkadang qathi'ah diberikan untuk dimiliki
dan terkadang tidak untuk dimiliki. Di bawah pengertian kedua ini
dipahami bahwa pemberian tempat-tempat penginapan di Madinah

adalah sebagai qathi'ah." Seakan-akan Ibnu At-Tin mengisyaratkan

kepada riwayat yang dinukil oleh Imam Syaf i melalui jalur yang

mursal dan disebutkan dengan sanad yang maushul oleh Ath-

rhabrani, rifu' Ai 4t'' ?y tli *: * ii,' e nir Li

(Sesungguhnya Nabi SAW ketika datarzg di Madinoh, maka beliau

menjadikan penginapan-penginopan sebagai qathi'ah), yak'ri beliau

menempatkan kaum Muhajirin di penginapan-penginapan kaum

Anshar atas kerelaan mereka.

Para bagian akhir pembahasan tentang l15 bagian harta

rampasan perang akan disebutkan hadits Asma' binti Abu Bakar

bahwa Nabi SAW memberikan kepada Zubair sebidang tanah dari
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harta Bani Nadhir sebagai qathi'ah, yakni setelah beliau mengusir

mereka. Secara zhahir Nabi SAW memberikan hak milik atas tanah

itu kepada Zubair, dan pemberian itu dinamakan sebagai qathi'ah

dalam konteks maiaz.

Adapun yang tampak adalah bahwa Nabi SAW bermaksud

memberi bagian secara khusus kepada kaum Anshar atas apa yang

diperoleh dari Bahrain. Adapun yang langsung diperoleh saat

penawaran itu adalah upeti, sebab mereka membuat perjanjian damai

dengan penduduk Bahrain dengan syarat membayar upeti. Setelah itu,

apabila terjadi penaklukan, maka diberikan pula dari hasil buminya.

Hal serupa telah dilakukan oleh Rasulullah SAW pada sejumlah tanah,

baik sebelum atau sesudah ditaklukkan. Di antaranya beliau

memberikan rumah Ibrahim kepada Tamim Ad-Dari sebagai qathi'ah.

Ketika negeri itu ditaklukkan pada masa Umar, beliau pun

memberikannya kepada Tamim. Lalu terus-menerus berada dalam

kekuasaan keturunannya dari anak perempuannya yang bemama

Ruqayah, sementara di tangan mereka terdapat surat Nabi SAW

mengenai hal itu. Kisah beliau cukup masyhur, seperti disebutkan oleh

Ibnu Sa'ad dan Abu Ubaid.

$ 'e;tt Sl' e (sama seperti yang engkau berikan kepada

lmmi). Dalam riwayat Al Baihaqi ditambahkan, i:* U.i t W
(Namun tidak ada padanya yang demikian), yakni karena kurangnya

penaklukan saat itu seperti dalam riwayat Al-Laits pada bab

berikutnya. Sementara itu, Ibnu Baththal mengemukakan pendapat

yang cukup ganjil, dia berkata, "Maksudnya, Nabi SAW tidak ingin

memenuhi permintaan mereka, karena sebelumnya beliau telah

mernberikan tanah Bani Nadhir kepada kaum Muhajirin."

'a;1 q?. oi'* (katian akan melihat sesudahku orang yang

mementingkan diri sendiri). Beliau SAW hendak mengisyaratkan apa

yang akan terjadi, yaitu sikap paru raia Quraisy yang lebih

mementingkan kaum Quraisy dalam hal harta daripada kaum Anshar,

serta memberikan bagian yang lebih besar kepada mereka. Dengan
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demikian, hal ini termasuk salah satu tanda kenabian. Hal ini akan

Jijelaskan lebih lengkap pada pembahasan tentang keutamaan kaum

Anshar.

15. Menulis Qathi'ah

l. la, tc.1., io. o., ^?c,";-* Ct G:' Lb bt'oy't *1 f * i ,r^l * e-ul JEr
o 

-t 
,,;' 'o o <o t , A

i:1 iri 'J"i', 
U $w ,/'i;L.'J 4 'j;:\i '):"': 

^;; ht

;* 4t * i: ;5;'*,Qi, "i-j 7 *.t?> *\j'.i
€.'-# & trryti ,;:ti q;r" J')t ,*t,'|iw'-,:.l': !t\t
2377. Al-Laits berkata dari Yahya bin Sa'id, dari Anas RA,

"Nabi SAW memanggil orang Anshar untuk membagikan tanah bagi

mereka di Bahrain. Maka mereka berkata, 'Wahai Rasulullah! Apabila

engkau melakukan hal itu, maka tulislah untuk saudara-saudara kami

dari kalangan Muhajirin sama seperti itu'. Namun, tidak ada yang

demikian pada Nabi SAW. Lalu beliau bersabda, 'Sesungguhnya

kalian alran melihat sesudah aku nanti sikap --4rang-orang- yang

mementingkan diri sendiri, maka bersabarlak hingga kalian berjumpa

denganlan'."

Keteransan Hadits:
'c*lt j,ii Q4l-Laits berkata). Aku belum menemukan riwayat

ini dinukil dengan sanad yang maushul melalui jalur Al-Laits. Al
Ismaili dan ulama lainnya berkata, "Imam Bukhari menyebutkannya

dari Al-Laits tanpa sanad yang lengkap." Abu Nu'aim menambahkan,

"seakan-akan dia menerimanya dari Abdullah (uru tulis Al-Laits)

dari Al-Laits."
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Kemudian Imam Bukhari dikritik bahwa dalam hadits Al-Laits
tidak disinggung tentang masalah penulisan. Narnun, kritik ini dijawab
bahwa yang demikian itu telah disebutkan pada bagian kedua hadits

tersebut. Sementara bisanya dia mengisyaratkan kepada apa yang

tercantum pada sebagian jalur hadits, dan telah dikemukakan bahwa

hadits ini telah disebutkan oleh Imam Bukhari dalam pembahasan

tentang jizyah (upeti) dari Zuhair; sedangkan dalam riwayat Imam

Ahmad dari Muawiyah, dari Yahya bin Sa'id.

Hadits ini menyebutkan keutamaan kaum Anshar, dimana

mereka tidak mau mementingkan diri sendiri dalam urusan dunia

tanpa menyertakan kaum Muhajirin. Allah telah menyebutkan sifat

merekq "rlrZ*'t rU "ii|y;t e o:r:j:i" (Mereka mengutamakan

orang lain atas diri sendiri meski mereks sangat butuh). Maka,

mereka mendapatkan tiga tingkat keutamaan, yaitu tidak
mementingkan diri sendiri, menyantuni orang lain, dan mementingkan

orang lain atas diri mereka

Tentang tanah Bahrain akan dijelaskan pada pembahasan

tentang j i zy ah (upeti).

16. Memerah Unta di Dekat Air

6, y:,Su S-,if ir, * 4t "p ^u?rr

,t.lir

. .,l.o.t io.
tt'l oJ-P Gt ,f

a,

*b'4X oi..1r:rr

2378. Dari Muharnmad bin Fulaih, dia berkata: Bapakku telah

menceritakan kepadaku dari Hitral bin Ali, dari Abdurrahman bin Ahi
Amrah, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Termasuk hak unta untuk diperah di dekat air."
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Keteransan Hadits:

ii# ti (untuk diperah). Demikian yang tercantum pada sernua

riwayat, yakni dengan kata tuhlab (diperah). Sementara itu, Ad-

Darvudi mengisyaratkan adanya riwayat yang menukil dengan kata

tujlab (ditarik), lalu dia berkata "Maksudnya, dituntun ke tempat

rninumnya-" Akan tetapi pernyataan ini dikritik, karena jika yang

dimaksiiC adalah dernikian, tentu kalimat tersebut akan menggunakan

kata iiau {kepada) dan bukan 'aloa (dekat). Bahkan, maksudnya

aitalzrh. diperah di dekat air untuk mernberi manfaat kepada orang-

Li.re'ig rniskin yang datang ke tempat itu, dan 1,ang demikian itu juga

rqrrmtreri manfaat bagi unta. Hal ini serupa dengan larangan untuk

mcrlanen kurma pada rnalam hari, dan dianjurkan untuk

rnelakukannya pada siang hari agar orang-orang miskin dapat

menghadirinya.

Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang zakat dari

jalur Al A'raj, dari Abu Hurairah, yang menyebutkan, i-i*i ili W'Ut

:6t rrb (termasule hatorya diperah di dekat air).

17. Orangyang Memiliki Tempat Lewat atau Tempat Minum
Pada Kebun atau Kurma

'€Y.t#:;^r ;:i'ri'#tu LrJ :*3 y\t & ,Jt ,su

.ai-At 
t-,; u.sj,e';- ;;',prr';*"st ery

Nabi SAW bersabda, ooBarangsiapa menjual kurma seteloh

dil<awinkan, maka buahnya untuk penjual; dan untuk peniual tempat

lewat serta tempat minum hingga panen, demikian pula dengan

pemilik ariyah."
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J, i:, J;r'+:JE'a:e,?nt oe, yri * I' f * l.L ,f
li vf er;l.G;";:i ri 

';'>x 
Lut j" ,irt" *: iy ?rt

L.x'ai r! 4;t: vy.$t lc'^r, fiJL 7r:r A:, .Lr':'t tfl
'/t ,t';L * * /'* f,6 * !,6,r: 1;r

2379. Dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya RA, dia berkata:

Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa membeli

kurma setelah dikcwinkan, maka buahnyo odalah untuk penjttal
kecuali pembeli mensyaratkan (bahwa buah itu menjadi mililcrzya).

Barangsiapa membeli budak yang memiliki harta, moka hartanya
untuk penjual, kecusli pembeli mensyaratkan (bahwa harta itu
menjadi miliknya)." Diriwayatkan dari Malik dari Nafi', dari Ibnu
Umar, dari Urnar mengenai budak.

Ut',-*;,JG'r& hr €.., 

"rr 
i * * * it *

t? V f6.t?t L$';ri *': e ?rt

J:"

2380. Dari Ibnu lJmar, dan Zaid bin Tsabit RA, dia berkata,

"Nabi SAW memberi keringanan untuk menjual (barter) ariyah
menurut taksiran dengan buah (kurma kering)."

1 . o, o,t

:w"* s; i',r
*t y?'t ;;'ulrtJs

O. , a ,
J& 'J .rt-:.. lJ' J'
to

. ,1., -zz.z )
*^Jl r o -rt>i-JJ,

dJl

-t-
4Ie

.t;),Jt,t1 ;r:':ti f_\sur\\Lq 
y t''l ,Gxo':+ T .tt

2381. Dari Ibnu Juraij, dari Atha' bahwa dia mendengar Jabir

bin Abdullatr RA berkata, 'Nabi SAW melarang mukhabarah,

muhaqalah, muzabanah serta menjual buah sebelum tampak rnasak,
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clan beliau melarang pula menjualnya kecuali dengan dinar atau

dirham selain fiual-belil ariyah."

€" &') ^lL
t o/ / o /

..-r*;l i**

238?. Dari Abu Flurairah R, dia berkata, "Nabi SAW rnemberi

keirrrganan pada jual-beli kurma dengan sistem ariyah sesuai

iakerannya selama kurang dari 5 wasaq atau sebanyak 5 yy,asaq:'

$iiud ragu-ragu mengenai hal itu.

€i r'-.W g: J ,t, oi a:r* I J; lU I ,;f *
.. -..,.ti, n',&'t & ?ut ,i, ;nt Jy', oi ;UL'akgr:)F,f *\.J.- L:

ir ,Suj,i' *r i: ,SC .ra o:f ir; r:-rVr aG*i \\ /t. /t
'^t 'p {L:Ot)l

2383-2384. Dari Busyair bin Yasar (mantan budak bani

Haritsah) bahwa Rafi' bin Khadij dan sahal bin Abi Hatsmah

menceritahan kepadanya, "sesungguhnya Rasulullah SAW melarang

muzabanah, menjual buah kurma basah dengan kurma kering, kecuali

para pemilik ariyah, dimana beliau telah memberi izin kepada

mereka." Abu Abdillah berkata, "Ibnu Ishaq berkata, 'Busyair telah

menceritakan kepadaku seperti itu'."

âJJl
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Keterangan Hadits:

(Bab seseorang yang memiliki tempat lewat atau tempat minum
pada kebun atau kurma). Maksudnya, orang itu memiliki hak lewat di
kebun dan bagian pada kurma.

i/, i,, u,kj ,e';" & &0',';it f.ry (dan untuk penjuat

tempat lewat serta tempat minum hingga panen, demikian pula
dengan pemilik ariyah).Ini adalah perkataan Imam Bukhari yang dia
simpulkan dari hadits-hadits tersebut di bab ini. Sebagianpen-syarah
kitab shahih Bukhari telah salah dan mengira bahwa perkataan itu
merupakan kelengkapan hadits Nabi SAW.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Alasan masuknya judul bab ini
dalam masalah fikih adalah untuk menekankan adanya kemungkinan
berkumpulnya sejumlah hak pada satu benda. Pada satu orang terdapat
hak kepemilikan dan hak memanfaatkan. Hal ini diambil dari
bolehnya menjual buah di pohon tanpa menjual pohonnya,
konsekuensinya pembeli berhak masuk ke tempat yang bukan
miliknya untuk memetik buah itu. Demikian juga dengan pemilik
ariyah."

Kemudian dia berkata, "Dalam madzhab kami terdapat
perbedaan pendapat tentang orang yang menyiram (tanaman dengan
sistem) ariyah, apakah menjadi tanggungan pemberi atau penerima.
Begitu pula menyiram buah yang dikecualikan pada akad jual-beli,
sebagian mengatakan bahwa itu menjadi tanggungan pembeli dan
sebagian lagi mengatakan menjadi tanggungan penjual. Janganlah
terpedaya oleh nukilan Ibnu Baththal yang menyatakan adanya ijma'
mengenai perkara tersebut."

Imam Bukhari menyebutkan lima hadits; hadits pertama dari
Ibnu Umar, ")ri L6., f (barangsiapa menjual kurma). Adapun

tentang perbedaan para periwayatnya telah dijelaskan pada bab
"Orang yang Menjual Kurma Setelah Dikawinkan", pada pembahasan

tentang jua-beli.
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Lt... t3,te {ti.t ;1r3 (barangsiapa membeli budak yang

memiliki harta... dan seterusnya). Ibnu Daqiq Al 'ld berkata, "Imam

Malik menjadikannya sebagai dalil bahwa seorang budak mempunyai

hak kepemilikan, karena kepemilikan di tempat ini telah dinisbatkan

kepadanya dengan menggunakan huruf lam (yalai lahu), dan ini jelas

rnenunjukkan hak milik."

Llli.ma lainnya berkata, "Dari hadits ini dapat disimpulkan

barhwa jika seorang majikan memberi hak kepada budaknya untuk

mcnriliki harta, maka harta itu menjadi hak miliknya."

Ini merupakan pendapat Imam Malik serta Imam Syaf i dalam

rnadztrabnya yang lama. Namun, jika majikan itu menjual kembali

budak tersebut, rnaka harta miliknya menjadi hak majikan kembali,

kecuali apabila pembeli rnempersyaratkan bahwa harta si budak

masuk dalam akad jual-beli.

Imam Abu Hanifah dan Imam Syaf i dalam madzhabnya yang

baru berkata, "Pada dasarnya budak tidak dapat memiliki sesuatu.

Adapun penisbatan pada hadits itu berfungsi untuk mengkhususkan

dan memanfaatkan'."

Berdasarkan makna implisit hadits tersebut batrwa seseorang

yang menjual budak dan budak itu membawa harta, lalu pembeli

mempersyaratkan bahwa harta itu masuk dalam transaksi jual-beli,

maka itu dianggap sah dengan syarat harta tersebut tidak termasuk

barang riba, sehingga tidak diperbolehkan menjual budak bersama

dirham lalu dibayar dengan dirham pula. Demikian pendapat Imam

Syafi'i.

Sementara itu, Imam Malik mengatakan bahwa hal itu tidak

terlarang berdasarkan keterangan hadits yang bersifat mutlak. Seakan-

akan dalam pandangannya, transaksi hanya berkaitan dengan budak

secara khusus, sedangkan harta yang dibawanya tidak termasuk dalam

transaksi tersebut.

Para ulama berbeda pendapat jika harta tersebut berupa pakaian.

Pandangan yang benar adalah bahwa ia masuk dalam hukum harta.
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Namun, pendapat lain mengatakan bahwa pakaian itu masuk dalam

akad jual-beli berdasarkan 'urf (kebiasaan yang berlaku). Sebagian

lagi mengatakan bahwa pakaian yang masuk dalam transaksi adalah

pakaian penutup aurat.

Al Bdi berkata, "Apabila pembeli mensyaratkan kain itu milik
budak, maka jual-beli dianggap sah secara mutlak. Namun, jika

pembeli mensyaratkan sebagiannya atau untuk dirinya, maka dalam

hal ini ada dua pendapat."

Al Maziri berkata, "Apabila hak milik seorang majikan telah

lepas dari budaknya dengan sebab jual-beli atau tukar menukar, maka

harta budak menjadi milik majikamya, kecuali pembeli mensyaratkan

harta itu masuk dalam transaksi. Sementara itu, sebagian tabi'in

-seperti 
Al Hasan- berpendapat bahwa harta tersebut dimasukkan

dalam kepemilikan budak itu, tetapi hadits di atas menjadi dalil yang

membantah pendapat ini. Apabila hak milik majikan terhadap budak

lepas karena dimerdekakan, maka harta yang bersama budak menjadi

milik budak kecuali jika majikan mensyaratkan bahwa harta tetap

menjadi miliknya. Namun, apabila hak milik tersebut lepas dengan

sebab hibah atau yang sepertinya, maka dalam hal ini ada dua

pendapat."

Al Qurthubi berkata, "Pendapat paling benar di antara keduanya

adalah bahwa ia diikutkan pada transaksi jual-beli. Demikian pula

apabila harta tersebut diserahkan sebagai tebusan atas tindak kriminal

(jinayah)."

Hadits ini menerangkan tentang bolehnya membuat persyaratan

dalam jual-beli selama tidak menafikan konsekuensi akad.

..:lJ6 *t (dan diriwayatkan dari Malik). Kalimat ini

dihubungkan dengan kalimat "Al-Laits telah menceritakan kepada

kami". Dengan demikian, sanad'nya bersambung (maushul)' Secara

lengkap, kalimat tersebut berbunyi: Abdullah bin Yusuf telah

menceritakan kepada kami dari Malik.
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Sebagian pensyarah Shahih Bukhari mengira bahwa ini
termasuk hadits mu'allaq, padahal tidak demikian. Al Karmani

bimbang mengenai hal itu.

Abu Daud menyebutkannya dengan sanad yang maushul dai
Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar 

-tentang 
kurma- langsung dari

).labi SAW (rnarfu'); dan diriwayatkan dari Naft', dari Ibnu ljmar -
tentang budak- tanpa dinisbatkan kepada Nabi SAW (mauquJ).

Demikian yang terdapat dalam kitab Al Mm,vaththa', "Dari Ibnu

Umar, dari Urnar berkenaan dengan kisah budak"; dan dari Nafi', dari

.{br:u Umar, dari Nabi SAW berkenaan dengan kisah kurma.

K*;,.rudizur dia menyebutkan dari jalur Salamah bin Kuhail: Telah

m*r:emitakan kepadaku orang yang mendengar Jabir dari Nabi SAW.

Al Karmturi berkata, "Redaksi 'tentang budak', yakni berkenaan

dengan perkara budak. Atau mungkin maksudnya, 'Diriwayatkan dari

Umar, dia berkata mengenai budak bahwa hartanya untuk orang yang

menjualnya'. Atau kata 'budak' ditambahkan setelah kalimat 'kecuali
pembeli mensyaratkan bahwa buah itu menjadi miliknya', yakni

demikian pula halnya dengan budak."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa kemungkinan yang paling

kuat adalah yang pertama, sebagaimana yang disebutkan dalam

riwayat Abu Daud.

An-Nasa'i meriwaya&an dari jalur Yahya Al Qaththan, dari

Ubaidillah Al Umari, dari Nafi', dari lbnu Umar, dari Umar tentang

kisah budak; dan dari riwayat Muhammad bin Ishaq, dari Nafi', dari

Ibnu Umar, dari Nabi SAW berkenaan dengan kedua kisah tersebut.

An-Nasa'i berkata, "Riwayat ini keliru, dan yang benar adalah

riwayat Yahya Al Qaththan." Demikian juga Al-Laits dan Ayyub

meriwayatkan dari Nafi' berkenaan dengan budak tanpa dinisbatkan

kepada Nabi SAW (mauqufl.

Lt;if' b .X- tti lt|'ur6. qy.k iii'ri1 $,p 1ti.r';1pj (barangsiapa

membeli budak yang memiliki harta, maka hartanya untuk penjual
lrecuali pembeli mempersyaratkan [bahwa harto itu menjadi
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miliknyafi. Demikian kisah tentang budak yang tercantum dalam
hadits ini pada semua naskah Shahih Bukhari. Sementara itu, sikap
penulis kitab Al Umdah mengindikasikan bahwa hadits tersebut hanya
dinukil oleh Imam Muslim, sebab dia inenyebutkan di bab "Ariyah",
"Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar...". Lalu dia menyebutkan
hadits "Barangsiapa membeli kurme...", kemudian dia berkata.

Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, 'lt bS. €il).ld t* Lqt f
t6t' b,& bi lborongriapa membeli budak, maka hartanya untuk

penjual kecuali pembeli mensyaratkan [harta itu menjadi miliknya).
Seakan-akan ketika penulis kitab Al Umdah melihat pembahasan

tentang jual-beli dalam kitab Shahih Bukhari dan tidak menemukan
hadits yang dimaksud, maka dia mengira lafazh tadi hanya

diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu Ibnu Al Athar (pensyarah kitab
Al Umdah) melegitimasi sikap penulis kitab tersebut seraya berkata,
"Lafazh tambahan ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari
riwayat Salim, dari bapaknya, dari LJmar."

Dia melanjutkan, "Penulis kitab ini (Al Umdah), ketika
menisbatkan hadits tersebut kepada Ibnu Umar, maka dia hanya perlu
menisbatkannya kepada Imam Muslim."

Perkataan ini dibantah oleh syaikh kami, Ibnu Al Mulaqqin,
bahwa Imam Bukhari dan Muslim tidak menyebutkan Umar dalam
jalur periwayatan Salim; bahkan hadits itu dinukil oleh Imam Bukhari
dan Muslim dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, tanpa perantara Umar.
Akan tetapi Imam Muslim dan Bukhari telah menyebutkan riwayat
Umar dalam pembahasan tentang jual-beli dan minuman. Maka,
jelaslah bahwa sebab kekeliruan Al Maqdisi adalah seperti yang saya

sebutkan.

Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan,"Lafazh
tambahan ini tidak tercantum dalam hadits Nafi' dari Ibnu Umar.
Namun, hal ini tidak mengurangi keorisinilan hadits tersebut, sebab

Salim adalah perawi yang tsiqah (terpercaya), bahkan kedudukannya
lebih tinggi daripada Nafi'. Dengan demikian, keterangan tambahan
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dari Salim dapat diterima. Sementara An-Nasa'i dan Ad-Daruquthni

telah mengisyaratkan bahwa yang menjadi pedoman adalah riwayat

Nafi', tetapi isyarat ini tidak dapat diterima-"

saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa menafikan lafazh tersebut

elalzun kitab Shahih Bukhari tidak dapat diterima, sebab lafuzh yang

climaksucl tercantum dalam Shahih Bukhari di tempat ini dari riwayat

trhnu J*r*; tiari lbnu Abi Mulaikah, dari Nafi', yang disebutkan secara

ringka;. Aclapun perbedaan antara Salim dan Nat'i' hanya berkenaan

,J*nlgarl masalah; apakarh dinisbatkan langsung kepada Nabi SAW

{;is*tn'{u') atau tidak (mauqufl,bukan berkenaan dengan penafian atau

penri{apan lafazh yalg dimaksud. Salim telah menisbatkan kedua

harji,s itu langsung kepada Nabi SAW, sedangkan Nafi' hanya

nieriisbatkan langsung kepada Nabi SAW hadits tentang kurm4 yaitu

melalui jalur Ibnu Umar dari Nabi SAW. Sernentara itu, hadits tentang

budak dinukil dengan sanad y6rg mauqluf, yutu dari Ibnu Umar, dari

Umar, tanpa dinisbatkan kepada Nabi SAW'

Kemudian Imam Muslim mengukuhkan apa yang dinyaakan

lebih kuat oleh An-Nasa'i. Abu Daud berkata, *lni adalah salah satu di

antara empat hadits yang terjadi perbedaan antara Salim dan Nafi'."

Pemyataan Abu Daud ini diikuti oleh Ibnu Abdil Barr-

Abu Umar berkata, "Nafi' dan Salim sepakat menisbatkan

langsung kepada Nabi SAW hadits tentang kurrna Adapun hadits

tentang budak dinisbatkan langsung kepada Nabi SAW oleh Salim,

sedangkan Nafi' hanya menisbatkannya kepada Umar" Imam Bukhari

mengukuhkan riwayat Salim dalam menisbatkan kedua hadits itu

langsung kepada Nabi SAW."

Ibnu At-Tin menukil dari Ad-Darruudi bahwa sikap Nafr' yang

menisbatkan hadits itu hanya kepada Umar merupakan suatu

kesalahan. Adapun yang benar adalah riwayat Salim, dia menisbatkan

langsung kepada Nabi SAW hadits tentang budak dan kurma'

Ibnu At-Tin berkata, "Saya tidak tahu mengapa dia sampai

beranggapan bahwa Nafi' melakukan kesalahan, padahat bisa saja
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Umar mengatakan hal itu 
-yakni 

dalam konteks fatwa- berpatokan

pada apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, sehingga kedua riwayat

itu dapat dinyatakan shohih."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa At-Tirmidzi dalam kitab Al
Jami'telah menukil dari Imam Bukhari tentang pernyataan yang men-

shahih-kan kedua riwayat itu. Lalu dia juga menukil dari Imam

Bukhari dalam kitab Al llal tentang pernyataan yang lebih

menguatkan perkataan Salim. Semua itu telah diterangkan pada

pembahasan tentang j ual-beli.

o'-jJtt' (dan ladang), yakni tanah yang ditanami. Barangsiapa

menjual tanah tempat bercocok tanam yang ada tanamannya, maka

tanaman itu untuk penjual. Perbedaan ini sama seperti perbedaan

dalam masalah kurma. Kesimpulannya apabila seseorang

menyewakan tanah yang ada tanamannya, maka tanaman tersebut

untuk orang yang menyewakan, bukan untuk penyewa.

#Ar ,lia eS 'i ,.b Wofi' menyebutkan ketigo orang itu

kepadanya). Orang yang mengucapkan redaksi "menyebutkan" adalah

Ibnu Juraij, sedangkan maksud kata ganti "nya" pada lafazh
"kepadanya" adalah Ibnu Abi Mulaikah.

Di sini ada beberapa hal yang perlu dijelaskan:

Pertama, pada hadits ini terdapat keterangan yang menunjukkan

sedikitnya penyamaran hadits (tadlis) yang dilakukan oleh Ibnu Juraij,

karena dia sangat banyak menukil riwayat dari Nafi'. Meski demikian,

dia tetap menjelaskan adanya perantara antaru keduanya pada hadits

ini.

Kedua, hadits Zaid bin Tsabit tentang ariyah telah disebutkan

dan dijelaskan pada bab tentang ariyah.

I Pada catatan kaki cetakan Bulaq : Perkataan pen-syarah lafazh"wal harts" dan lafazh "samma lahu
nafi' ha'ulaa'i ats-tsalatsah ilaa akhirihi", kedua kalimat ini tidak ditemukan dalam naskah yangada
pada kita. Barangkali keduanya tercantum dalam naskah yang ada pada pen-syarai, maka dia
menyebutkannya berdasarkan naskah tersebut.
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Ketigo, hadits Jabir tentang larangan mukhabarah, muhaqalah,
muzabanoh, menjual buah sebelum masak, dan menjual buah dengan

selain dinar dan dirham kecuali jual-beli ariyah dapat dijelaskan
sebagai berikut; makna mukhabarah telah diterangkan pada

pembahasan tenang muzara'oh (pertanian dan menyewa lahan),
makna muhaqalah telah dibahas ketika menjelaskan hadits Anas pada

bab "Jual-Beli Muhadhoroli', makna muzabanah telah dijelaskan pada

hadits Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan selain keduanya di bab

"Muzabanah", dan masalah lainnya telah disebutkan pada bab

"Menjual Buah di Atas Pohon" dari hadits Jabir.

Keempat, hadits Abu Hurairah tentang jual-beli ariyah telah
dijelaskan pada bab "Ariyah".

Kelima, hadits Rafi' bin Khadij dan Sahal bin Abi Hatsmah
tentang larangan muzabanah kecuali para pemilik ariyah. Hadits
Sahal telah dikemukakan pada bab "Menjual Kurma Basah di Atas
Pohon". Semua hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan

sebelumnya. Adapun lafazh di tempat ini yaitu, "Dia berkata, Ibnu
Ishaq berkata" telatr menceritakan kepadaku Busyair 

-yakni 
Ibnu

Yasar- sama seperti itu". Demikian yang disebutkan oleh Abu Dzar
dan Abu Al Waqt. Sementara tercantum dalam riwayat Al Ashili dan

Karimah serta selain keduanya dengan redaksi, "Abu Abdillah
berkata, Ibnu Ishaq berkata... dan seterusnya". Atas dasar ini maka
riwayat tersebut adalah mu'allaq, dan saya tidak melihat riwayat ini
memiliki s anad yang maushul melalui jalurnya.

Penutup

Pembahasan tentang minuman telatr memuat 36 hadits. Hadits
yang mu'allaq berjumlah 5 hadits, sedangkan sisanya adalah hadits

maushul. Hadits yang mengalami pengulangan pada bab ini dan pada

pembahasan sebelumnya sebanyak 17 hadits, sedangkan yang tidak
mengalami pengulangan sebanyak 19 hadits.

i
*

L
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Hadits-hadits tersebut diriwayatkan pula oleh Imam Muslim,

kecuali hadits Utsman tentang sumur Ruumah, hadits Ibnu Abbas

tentang kisah Hajar, hadits Ash-Sha'ab tentang daerah larangan, hadits

Zutvi yang mursal tentang menjadikan Naqi' sebagai daerah larangan,

dan hadits Anas tentang qathi aft. Pembahasan ini juga memuat 2

atsar dari Umar RA.
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43. KITAB MENCARI PINJAMAN, PELUNASAN

UTANG, PENYITAAN DAN KEPAILITAN

Dalam riwayat Abu Dzar hanya disebutkan jqdul kitab,
sementara periwayat selain dia menambahkan lafazh basmolah.
Kemudian dalam riwayat An-Nasafi kata ..kitab,, diganti dengan
"bab", lalu dia menyambung dengan judul bab tanpa kata ,.bab,,.

Imam Bukhari menyebutkan ketiga perkara ini, karena hadits-hadits
yang berbicara mengenai hal itu tidak banyak, di samping adanya
keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya.

1. Orang yang Membeli dengan Mengutang Memiliki Harganya
(Uang) atau Tidak Membawanya

t\? :Jv Lin ?nt g, ir +, u. r.e r
e ,* #jo4 ";* :,:C'*; y

.,u, G,Wi it,i|6r; qyt
2385. Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, "Aku berperang

bersama Nabi SAW, dan beliau bersabda,'Bagaimana pendapatmu
tentang untamu? Apakah engkau mau menjualnyo?' Aku berkata,

\t ,uUte
. 1.t11 t.a, tx 1p$ t*lt .o!l s,*e
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c:pt *3 y\t ,S* ,$t'of W ?nt uit'AkG 7:;\i

'Ya'. Lalu aku menjual unta itu kepadanya. Ketika sampai di

Madinah, aku pun datang kepadanya pada pagi hari dengan membawa

unta tersebut. Maka, beliau memberikan kepadaku harganya

[membayar]."

4e ,J* pt e .:lt et;\t': ttfri :)v ;;etrr r;r-

;f,--o u G:r' 6:il ,yi Jt'-:rr|- d CW
a.

2386. Dari Al A'masy, dia berkata, "Kami memperbincangkan

di hadapan lbrahim tentang gadai dalam jual-beli sistem salam. Maka

dia berkata, 'Al Aswad telatr menceritakan kepadaku dari Aisyah RA

bahwa Nabi SAW membeli makanan dari orang Yahudi tidak secara

tunai dan beliau menggadaikan baju besinya'."

Keteransan Hadits:

(Bab orang yang membeli dengan mengutang dan dia tidak

memiliki harganya (uang) atou tidak membawanya). Yakni, hal itu
diperbolehkan. Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan lemahnya

riwayat yang dinukil dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, A 6 qjSi I
',As ,5:: (Afu tidak membeli apa yang harganya tidak oda padalu).

Ini adalah hadits yang dikutip oleh Abu Daud dan Al Hakim dari jalur

Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Kemudian terjadi perbedaan

dalam menentukan apakah hadits itumaushul atatmursal.

Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan hadits Jabir mengenai

kisah Nabi SAW yang membeli unta waktu bepergian dan harganya

dibayar saat berada di Madinah. Kisah ini selaras dengan bagian

kedua judul bab. Lalu dinukil pula hadits Aisyah mengenai kisah Nabi

SAW yang membeli makanan dad orang Yahudi dengan tidak tunai,

dan ini sesuai dengan bagian yang pertama.
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Ibnu Al Manayyar berkata, "Penetapan dalil dari hadits tersebut

adalah jika Nabi SAW membawa uang untuk membayar, maka beliau
tidak akan menunda pembayarannya. Demikian pula dengan harga
makanan. Seandainya ada saat itu, tentu beliau tidak mengutang,

sebab beliau senantiasa segera menunaikan apa yang wajib
ditunaikan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa hadits Jabir akan dijelaskan
pada pembahasan tentang syarat-syarat, sedangkan hadits Aisyah RA
akan dibahas pada pembahasan tentang gadai.

2. Barangsiapa Mengambil Harta Orang dengan Maksud
Membayar atau Membinasakannya

9 lt, z )cz \, , i,c.t 1 o, o.l, i o, o. o
. )l '-9 4-:, al)l -Z- { -' f-t or'r^ d,t ,f ft d.i f !': *
,oo ht a\i cit;i +j- ,fii )t,i toi i ,Jv *j ^lL

_)y
.\

d,Xl

.?nr *i wx\,tj -*i e:
2387. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Barangsiapo mengambil harta manusia dan ingin membayarnya,

maka Allah akan [menolongJ untuk membayarnya; dan barangsiopa
mengambilnya dan ingin membinasakannya, maka Allah akan

[me no I o n gJ untuk me mbinas aknnnya."

Keteransan Hadits:

(Bab barangsiapa mengambil harta orang dengan malcsud

membayar atau membinasakannya). Kalimat pelengkap redaksi
tersebut tidak disebutkan secara tekstual, karena apa yang tercantum
di dalam hadits sudah cukup.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Judul bab ini memberi asumsi
bahwa pembahasan sebelumnya terkait dengan pengetahuan akan
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kemampuan untuk melunasi utang." Dia melanjutkan, "Sebab apabila

seseorang mengetahui dirinya tidak mampu, berarti dia telah

mengambil barang orang lain tanpa ingin melunasinya, kecuali hanya

sekadar harapan untuk melunasinya, dan harapan berbeda dengan

kehendak/keinginan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pernyataan ini perlu diteliti
kembali. Karena apabila seseorang berniat untuk membayar dengan

apa yang akan dianugerahkan Allah kepadanya, maka hadits tersebut

telah menyatakan bahwa Allah akan menolongnya untuk membayar

utangnya, baik dibukakan rezeki kepadanya di dunia atau Dia

menanggungnya di akhirat. Maka, tidak ada ketentuan yang terkait
dengan kemampuan pada hadits itu. Apabila pemyatffumya diterima,

maka di sana terdapat tingkatan ketiga, yaitu orang yang tidak tahu

apakah dia akan mampu membayar atau tidak.

'A:t it te"si pettan akan [menolongnyal membayar). Dalam

riwayat Al Kasymihani disebutkan, 'te il' 6r'rf (Allah akon

membayarnya untulcnya). Dalam riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban

dan Al Hakim dari hadits Maimunah disebutkan, & ,{i Lr;j- fr u, t
gil' d il:p br ;r'rf ft irrsi U-;-'ifr ?rr lfiark ada seorang muslim pun

yang berutang dan Allah mengetahui bahu,a dia ingin membayarnya,

melainksn Allah akan menolong untuk membayarnya di dunia).

Secara zhahir hadits ini menunjukkan ketidakmungkinan

seseorang meninggal dunia sebelum melunasi utangnya tanpa ada

unsur kesengajaan, mungkin karena kondisi yang sulit atau meninggal

dunia secara tiba-tiba dan memiliki harta yang disimpan serta berniat

untuk melunasi utangnya, tetapi dia tidak sempat melunasinya saat

masih di dunia. Namun, ada kemungkinan hadits Maimunah dipahami

dalam konteks yang umum. Secara lahiriah tidak ada tanggungan lagi

di akhirat ketika kebaikan seseorang diambil untuk melunasi

utangnya. Bahkan Allah akan menanggung pembayaran itu kepada

pemilik piutang, seperti diindikasikan oleh hadits pada bab di atas,

meskipun Ibnu Abdusalam menyelisihi permasalahan ini.
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Ilt 'rA31 (Altah akan membinasakannya). Secara zhahir

kebinasaan ini terjadi di dunia, yaitu pada rezeki dan dirinya sendiri.

Ini merupakan salah satu tanda kenabian berdasarkan apa yang

dialami oleh mereka yang melakukan hal itu. Sebagian ulama

berpendapat bahwa maksud kebinasaan dalam hadits tersebut adalah

adzab akhirat.

Ibnu Baththal berkata, "Dalam hadits ini terdapat anjuran untuk
tidak mengambil harta manusia, dan motivasi untuk membayar utang

dengan carayangbaik."

Ad-Dawudi berkata, "Dalam hadits ini terdapat keterangan

bahwa barangsiapa memiliki utang, maka dia tidak boleh

membebaskan budak dan tidak pula bersedekah. Jika dia

melakukannya, maka harus ditolak." Namun, mengambil kesimpulan

ini dari hadits di atas tidaklah tepat.

Hadits ini mengandung motivasi memperbaiki niat, karena niat
merupakan tolok ukur suatu amal perbuatan. Hadits ini j.rga

merupakan anjuran untuk berutang bagi siapa yang berniat

melunasinya. Hal ini telah dijadikan pegangan oleh Abdullah bin
Ja'far, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al Hakim dari

Muhammad bin Ali, dari Abdullah bin Ja'far, bahwasanya dia biasa

berutang; dan ketika ditanya, maka dia berkata, lO' & lt J'p]'+
u;}1A uL ;,;rLJt g ilrr t1 ,J'A'.V"') f {am mendengar Rasutuilah

SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah bersama orang yang berutang

sampai dia melunasi utangnya."). Hadits ini diriwayatkan dengan

sanadyanghasan, tetapi Muhammad bin Ali masih diperselisihkan.

Al Hakim meriwayatkan dari jalur Al Qasim bin Al Fadhl, dari

Aisyahdengan lafazh, lt q{ o€ y95:ai e*.'iUs * Ut,
oVt U.i 'di sG da ,lo7 (Tidak ada seorang hamba pun yang

berniat untuk melunasi utongnyo melainkan akan mendapat

pertolongan dari Allah. Aisyah berkata, "Aku ingin mendapatkan

pertolongan itu.").
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Al Hakim menukil riwayat pendukung melalui jalur lain dari Al

Qasim, dari Aisyah.

Hadits ini menjelaskan bahwa barangsiapa mengutang suatu

barang, Ialu menggunakan barang itu dengan menampakkan diri

bahwa dia mampu melunasinya, tetapi temyata keadaannya tidak

demikian, maka jual-beli tidak dibatalkan bahkan ditunggu sampai

jatuh tempo, sebab Nabi SAW hanya mendoakan kebinasaan tanpa

mengharuskan untuk mengembalikan barang yang telah dibeli.

Demikian yang dikatakan Ibnu Al Manayyar.

3. Melunasi Utang

'& sy, t4xtl jt c,sti\i t$ j ui €'il?li'r lg ,A;; ir J't's

6ir .tf &r ';tt 
", $ 9. e' Ll idl r5t?;; oi o,$t 'i5.

Firman Allah, "sesungguhnya Allah menyuruh kamu

menyampaikan amanat kepoda yang berhak menerimanya, dan

(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di ontara manusia

supqya lramu menetapftan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah

adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat." (Qs. An-Nisaa' (4) :

s8)

(tt
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2388. Dari Abu Dzarr RA, dia berkata, "Aku pernah bersama

Nabi SAW, ketika melihat -yakni gunung Uhud- beliau bersabda,

'Aku tidak ingin seandainya Uhud berubah menjadi emas untukku,

lalu ada padaku satu dinar lebih dari tiga hari kecuali dinar yang aku

siapkan untuk melunasi utang'. Kemudian beliau bersabda,

'Sesungguhnya orong-orong yang banyak harta, merekaloh yang

sedikit pahalanya kecuali orang yang mengotaknn terhadap harta

sekian dan sekian -Abu Syihab mengisyaratkan diantara kedua

tangannya dan dari kanannya serta dari arah kirinya- dan sangot

sedikitlah mereks'. Lalu beliau bersabda, 'Tetaplah di tempatmu'.

Beliau maju tidak jauh dan aku mendengar suara. Aku ingin

mendatanginya, tetapi aku teringat sabda beliau SAW, 'Tetaplah di
tempatmu hingga aku datang kepadamu'. Ketika beliau datang, aku

berkata, 'Wahai Rasulullah, yang aku dengar (atau dia berkata, suara

yang aku dengar)!'Beliau bertanya, 'Apakah engkau mendengarnya?'

Aku menjawab, 'Benar'." Beliau bersabda, "Jibril alaihissalam

datang kepadaku dan berkata, 'Barangsiapa dari umatku yang

meninggal dunia dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka

dia alran masuk surga'. Aku bertanya, 'Dan orangyang melakukan ini

dan itu?' Jibril menjawab, 'Ya'."
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\\,'e : q:jL*'"{' };-'t'oi G',il t1 tbi fi e a
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2389. Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda,

"seandainya aku memiliki emas sebesar bukit Uhud, maka aku tidak

senang seandainya emas itu masih ada padaku selama tiga hari,

kecuali apa yang aht siapkan untuk melunasi utang." Shalih dan

Uqail juga meriwayatkan dari Az-Ztfiri.

Keteransan Hadits:

(Bab membayor utang dan Jirman Allah, "Sesungguhnya Allah
memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada siapa

yang berhak menerimanya."). Demikian disebutkan dalam riwayat

Abu Dzarr, sementara Al Ashili dan selainnya menyebutkan ayat

dengan lengkap.

Ibnu Al Manayyar berkat4 "Imam Bukhari memasukkan utang

sebagai amanat karena adanya perintah untuk menunaikannya, sebab

yang dimaksud dengan amanat pada ayat itu adalah amanat yang

disebutkan dalam firman-Nya,'Sesungguhnyo kami telah mengajukan

smanot kepada langit dan bumi'. (Qs. Al Ahzaab (33): 72) Lalu

amanat di tempat itu ditafsirkan dengan perintah dan larangan,

termasuk semua yang berkaitan dengan dzimmah (tanggung jawab)

dan yang tidak berkaitan dengannya."

Ada kemungkinan juga amanat di sini dipahami seperti makna

lahiriahnya. Apabila Allah memerintahkan untuk menunaikan amanat

padahal tidak berkaitan dengan dzimmah, maka segala sesuatu yang

ada kaitan dengannya tentu lebih pantas untuk ditunaikan.

Sementara itu, mayoritas ahli tafsir mengatakan bahwa amanat

pada ayat turun berkenaan dengan urusan Utsman bin Thalhah,

pemegang kunci Ka'bah.
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Diriwayatkan dari Abdunahman bin zaidbinAslam bahwa ayat
tentang amanat itu turun berkenaan dengan para pemegang kekuasaan.
Sedangkan dari Ibnu Abbas diriwayatkan bahwa ayat itu bersifat
urnum, mencakup semua amanat.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Thalq bin Muawiyah, dia
berkata, t\ii oii;t-&r o1 ,ij J@ iA {'*A fi,*"i;;.ok
^::.;r.:'j?, ,Vf Jl.c-,u6ti (Aku memiliki piutang pada seseorang, lalu

aku memperknrakonnya kepada Syuraih, maka dia berkata
kepadanya, "Sesungguhnya Ailqh menyuruh kamu untuk
menyampaikan amanot kepada yang berhak menerimanya." Lalu dia
me me r int ahlran untuk me nahanny a).

Kemudian Imam Bukhari menyebu&an hadits Abu Dzan, '*:?
'*x-*i,t Jl-fi+i ri 'i6 rtll;;;.i6 *3.o i,' e d'g
i-i) ',re')i l€, rt ,?X Oi ju;-: \ $& (Atu pernah bersama Nabi

SAW. Ketiko melihat (Jhud, beliau bersabda, "Aku tidak ingin
seandainya uhud berubah menjadi emas untukku, lalu ada padaku
sotu dinar lebih dari tiga hari kecuali dinar yang aku siapkan untuk
melunasi utang.").

Ibnu Baththal berkata, "Pada hadits ini terdapat isyarat untuk
tidak memperbanyak utang berdasarkan pernyataan Nabi SAW yang
hanya menyebutkan satu dinar. seandainya beliau memiliki utang
seratus dinar, tentu beliau tidak hanya menyiapkan satu dinar untuk
melunasinya." Akan tetapi, pernyataan ini tidak kuat. Selain itu, hadits
ini telah memberi perhatian serius untuk melunasi utang dan sikap
Nabi SAW yang sangat zuhud dalam masalah duniawi.

4. Mengutang Unta

J:" ]:t J';', u*bt; >,-, oi -:; i,r 'q)i;; 
o.i *

/^
a.Ji irt
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2390. Dari Abu Hurairah, "Seorang laki-laki menagih

Rasulullah SAW dan bersikap kasar terhadap beliau. Maka para

sahabat beliau bermaksud membalasnya. Namun, beliau bersabda,

'Biarkanlah dia, sesungguhnya pemilik hak berhak untuk bicara.

Belilah untuknya satu unta dan berikan kepadanya!' Para sahabat

berkata, 'Kami tidak mendapati kecuali lebih tua daripada usia

untanya'. Beliau bersabda, 'Belilah unta itu dan beriknn kepadanyo.

Sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dalam

memboyar utang'."

Keterangan Hadits:

(Bab mengutang unta). Yakni, bolehnya melakukan hal itu agar

pengutang membayar dengan yang sepadan atau yang lebih baik

darinya.

*: * ?itr e |t J?t ,?tti >Vj of (seorang taki-taki

menagih Rasulullah SAn.Kemungkinan sikap kasar itu adalah untuk
meminta utangnya dilunasi segera tanpa memberikan tenggang waktu

sedikitpun, tetapi ada pula kemungkinan lain dimana pemilik piutang

adalah orang kafir, sebagaimana yang dikatakan bahwa dia adalah

orang Yahudi. Namun, kemungkinan yang pertama lebih kuat

berdasarkan riwayat dari Abdunazzaq, bahwa dia adalah orang Arab
badui. Seakan-akan sikap kasar dalam berbicara itu sudah menjadi

kebiasaannya.

Dalam biografi Bakar bin Sahal dalam kitab Mu'iam Ath-
Thabrani Al Ausath dari Al Irbadh bin Sariyah disebutkan keterangan

yang dapat dipahami bahwa penagih utang tersebut adalah Bakar bin
Sahal sendiri. Akan tetapi, hadits itu diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan
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Al Hakim, yang menyebutkan keterangan yang mengindikasikan

bahwa penagih utang itu adalah selain Bakar bin Sahal. Namun, kisah

itu berkenaan dengan orang Arab badui. Lalu dalam riwayat Al lrbadh
disebutkan hal yang senada.

tt, . i o 'U.6bi y, e Qtara sahabat beliau hendak membalasnya).

Yakni, para sahabat Nabi SAW bermaksud menyakiti orang itu, baik
dengan perkataan maupun perbuatan. Akan tetapi, mereka tidak
melakukannya karena menjaga adab dengan Nabi SAW.

lW'r|,ir 
-U,L$ lrrungguhnya pemilik hak berhak bicara).

Yakni, hak untuk menagih dan kekuatan hujjah, tetapi harus

memperhatikan adab yang disyariatkan.

t4. 'i ts$tj (belilah untulcnya seekor unta). Dalam riwayat

Abdurrazzaq disebutkan, :i C ,Y, 'i t$: (Carilah untuknya

seekor unta yang soma dengan umur untanya).
,,

J:ri ) :tjtlj (mereka berkata, "Kami tidak mendapatkan.').

Dalam ,i*uyut Sufran disebutkan , \t ,\4 e + f.fi ,i"Pi ;Jui
qijt lnrtiou bersabda, "Berikan unta itu!" Maka mereka mencari

unta yang somo umurnya, tetapi merekn tidak mendapatknnnya

kecuali yang lebih tua darinya).

Dalam riwayat Abdunazzaq disebutkan, 1l_ t\* ;t 'i f4A

:f q Oit (Carilah untulorya. Namun mereka tidak mendapatkon

kecuali yang lebih tua daripada umur untanya).

Pembicaraan itu sendiri ditujukan kepada Abu Rafi' (mantan

budak Nabi SAW), seperti diriwayatkan Imam Muslim dari hadits

Abu Rafi', dia berkata, ,ffi. fi ,1 Pi y tn' .p ir J?t'is:.at
y,ilt ,lrli ,yrl+J6',r:rii (Rasulutlah SAW berutang seekor anak unta

dari seseorang, lalu datang kepada beliau seekor unta di antaro unta-

unta sedekah).
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Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah disebutkan , fS. *', ,1''il:.-,r.
',$'ul 

et, Ui 7i a:ibst S1 cr,A tti ,'tvl'lj f,ilt 'bt'cr,E t'1 isus

,ltfi.^fi ,'Jag ,bv3 'lq )l q.'ri"d ,i* e." ;i qie+'t i'k',y')'
(Beliau berutang seekor anok unta dari seseorang serayo bersabda,

"Apabila datang unta sedekah, maka aku akan melunasi untukmu."

Ketika unta sedekah datang, maka beliau memerintahkan Abu Rafi'
agar melunasi unta laki-laki tersebut. Abu Rafi' kembali kepado

beliau dan berkata, "Aku tidak mendapatkan di antara unta-unta itu

kecuali yang lebih boik dan telah tumbuh gerahamnya" Nabi SAW

bersabda, " Berikanlah unta itu kepadanya! ").

Versi riwayat ini mungkin dipadukan dengan riwayat pada bab

di atas, "Belilqh untuknya", yaitu bahwa pada mulanya Nabi SAW

memerintahkan untuk membeli lalu didatangkan unta-unta sedekah,

maka beliau memerintahkan untuk melunasi utangnya dari unta itu.

Atau, beliau memerintahkan untuk membeli unta sedekah dari orang

yang berhak mendapatkan unta itu. Kemungkinan kedua ini didukung
oleh riwayat Ibnu Khuzaimah di atas, "Apabila sedekah datang, maka

kami akan membayar piutangmu."

;,$ '6J.i.t €'.p b$ 6rrurgguhnya sebaik-baik kamu adalah

yang paling baik dalam membayar 
lttanS). 

Dalam riwayat Utsman bin

Jabalah dari Syu'bah disebutkan, '€ f ')i € f 4 oy (sesungguhnya

yang terbaik di antara komu atau sebaik-baik knmu), yakni disertai

keraguan.

Dalam riwayat Al Mubarak disebutkan, ;$ '€,J3i $Ai
(yang paling utama diantara kamu adalah yang paling baik dalam

membayar utang).Sementara dalam riwayat Suffan disebutkan , €'rV
(yang terbaik di antara kamu).

Pelaiaran vane dapat diambil

1. Bolehnya menagih utang yang telah jatuh tempo.
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2.

J.

4.

Akhlak Nabi SAW, kearifan, tawadhu' dan keadilan beliau.

Bagi orang yang mempunyai utang tidak pantas bersikap kasar
kepada orang yang berpiutang.

Orang tidak bersikap sopan terdahap imam [pemimpin] maka
dia berhak mendapatkan hukuman ta'zir (peringatan) kecuali
bila dimaafkan.

Bolehnya mengutang unta, termasuk seluruh jenis hewan,
sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Namun Ats-Tsauri dan
para ulama madzhab Hanafi tidak memperbolehkannya. Mereka
berhujjah dengan hadits tentang larangan menjual (barter)
hewan dengan hewan yang dilakukan tidak secara tunai. Hadits
ini diriwayatkan oleh tbnu Abbas dari Nabi SAW, sebagaimana
dinukil oleh Ibnu Hibban, Ad-Daruquthni serta selain keduanya.
Para periwayatnya tergolong tsiqah, hanya saja para pakar hadits
cenderung menyatakan bahwa sanad-nya mursal. Lalu At-
Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Al Hasan, dari Samurah, tapi
terjadi perbedaan dalam menentukan apakah Al Hasan
mendengar langsung dari Samurah. Namun, secara garis besar
ini adalah hadits yang dapat dijadikan hujjah. Ath-Thahawi
mengklaim hadits itu telah dihapus (mansukh) oleh hadits di bab
ini. Akan tetapi pernyataan Ath-Thahawi dikritik bahwa
penghapusan suatu dalil tidak dapat dinyatakan berdasarkan
kemungkinan, apalagi bila kedua hadits itu masih mungkin
dikompromikan. Imam Syaf i dan sejumlah ulama berusaha
untuk mengompromikan hadits tersebut. Mereka mengatakan
bahwa hadits tentang larangan melakukan tukar-menukar hewan
berlaku apabila kedua barang yang dipertukarkan sama-sama
tidak tunai. Metode ini perlu ditempuh, sebab mengompromikan
dua hadits yang tampak bertentangan lebih baik daripada harus
mengenyampingkan salah satu dari keduanya. Bila hadits
larangan bermakna seperti itu, maka menjual (barter) hewan
dengan hewan tetap diperbolehkan apabila salah satunya dibayar
tunai.

5.
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Para ulama yang tidak sependapat mengemukakan alasan bahwa

antara hewan yang satu dengan hewan yang lain terdapat

perbedaan yang sangat besar hingga tidak mungkin didapatkan

persamaan. Akan tetapi, alasan ini mungkin dijawab bahwa

tidak ada larangan untuk menyebutkan sifat-sifat yang dapat

membantu memperoleh gambaran yang jelas dan memperkecil

perbedaan. Sementara itu, dari sisi lain para ulama madzhab

Hanafi membolehkan pemikahan yang dilakukan tanpa melihat

calon wanita, tapi hanya sekadar menyebutkan sifat-sifatnya,

sebagaimana mereka memperbolehkan perjanjian untuk

menebus diri dari seorang budak dengan menyebutkan sifat-sifat

tebusan itu.

Hadits di atas menunjukkan bolehnya membayar utang dengan

sesuatu yang lebih baik daripada utang itu sendiri selama tidak

dipersyaratkan saat akad. Adapun bila dipersyaratkan, maka

hukumnya haram menurut kesepakatan madzhab kami dan juga

pendapat mayoritas ulama. Sedangkan dalam madzhab Maliki

terdapat perincian mengenai tambahan; apabila yang bertambah

adalah jumlahnya, maka dilarang. Namun bila yang tertambah

adalah sifatny4 maka diperbolehkan.

6. Berutang untuk kebaikan dan ketaatan serta perkara-perkara

yang mubah tidaklah tercela. Begitu pula imam [pemimpin]
boleh mengutang da/. baitul mal untrtk menutupi kebutuhan

sebagian rakyatnya, lalu dilunasi dengan harta sedekah.

Sementara itu, Imam Syafi'i menjadikannya sebagai dalil

tentang bolehnya membayar zakat lebih awal dari waktunya,

seperti dinukil oleh Ibnu AMil Ban. Akan tetapi, tidak tampak

bagiku cara penetapan dalil dari hadits itu hingga menghasilkan

kesimpulan demikian, kecuali jika yang dimaksud adalatr apa

yang dikatakan sehubungan dengan sebab Nabi SAW berutang,

yaitu beliau berutang untuk sebagian orang yang butuh,

termasuk penerima zakat; maka ketika datang harta sedekah,

beliau melunasi utang dengan harta tersebut. Adapun sikap
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beliau SAW yang membayar lebih banyak dari utang tidaklah
menjadi permasalahan dalam hal ini, sebab ada kemungkinan
orang yang berpiutang juga termasuk penerima sedekah; baik
karena dia miskin atau termasuk orang yang dilunakkan hatinya
untuk memeluk Islam, atau karena sebab lain. Dengan demikian,
dia menerimanya dari dua sisi; sebagai pemilik piutang dan
sebagai penerima sedekah pada kelebihan itu. Sebagian
mengatakan bahwa Nabi SAW berutang atas tanggungan beliau;
dan ketika telah jatuh tempo, beliau belum dapat melunasinya
sehingga dianggap berutang dan diperbolehkan melunasi
utangnya dari harta sedekah. Sebagian lagi mengatakan bahwa
beliau berutang untuk dirinya sendiri dan ketika telah .jatuh
tempo, beliau membeli unta sedekah dari orang yang berhak
menerimanya, atau beliau mengutang unta dari pihak ketiga,
atau dari hana sedekah untuk beliau bayarkan setelah itu. Tapi,
kemungkinan pertama lebih kuat dan didukung oleh konteks
hadits Abu Rafi'.

Catatan

Hadits ini termasuk hadits gharib dalam kitab Shahih Al
Bukhari. Al Bazzar berkata, "Tidak diriwayatkan dari Abu Hurairah,
kecuali melalui sanad ini dan semuanya bermuara pada salamah bin
Kuhail. Pada bab ini, dia menegaskan telah mendengarnya langsung
dari Abu Salamah bin Abdunahman di Mina, yakni ketika dia
menunaikan haji."

5. Bersikap Baik Saat Menagih Utang

\t * oiit',;; :'Jv iiL 02 I c c/;fq)c
tr4
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ct/
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2391. Dari Rib'i, dari Hudzaifah RA, dia berkata: Aku

mendengar Nabi SAW bersabda, "seorang laki-laki meninggal dunia,

maka dilcatakan kepadanya, 'Apa yang dahulu engknu lakuknn?'

Laki-laki itu menjawab, 'Aht dahulu biasa melakukan jual-beli

dengan orqng-orang, maka alar memberi kelonggaran kepada orang

yang lapang dan memberi keringanan kepada orang yang kesulitan'.

Malra dia diampuni." Abu Mas'ud berkata, "Aku mendengamya dari

Nabi SAW."

Keterangan Hadits:

(Bab bersikap baik saat menagih utang)- Yakni, disukai untuk

bersikap baik saat menagih utang. Imam Bukhari menyebutkan hadits

Hu&aifah tentang kisah seoftrng laki-laki yang biasa memberi

kelonggaran kepada orang yang lapang dan memberi keringanan

kepada oftIng yang kesulitan, seperti yang telah dikemukakan pada

bab "Orang yang Memberi Tangguh kepada Orang yang Kesulitan"

dalam pembahasan tentang jual-beli.

Dalam kalimat "dikataksn kepadanya, moka dia berkata...'

terdapat kalimat yang tidak disebutkan secara redaksional, yang

seharusnya adalah "Dikatakan kepadanya, 'Apa yang dahulu engkau

lakukan?"' Sementara dalam riwayat Al Mustamli di tempat ini

disebutkan, "Dikatakan kepadarrya, 'Apa yang dahulu engkau

lakukan?"'

6. Apakah Diberikan yang Lebih Tua dari Umurnya?

* t y \, .a,n!:, J >:"t'oi a ?nt;-t
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2392. Dari Abu Salamah dari Abu Hurairah RA bahwa seorang

laki-laki datang kepada Nabi SAW menuntut pelunasan utang dari

beliau yang berupa seekor unta. Dia berkata, "Rasulullah SAW

bersabda, 'Berikanlah kepadanya' . Mereka berkata, 'Kami tidak

mendapatkan kecuali yang lebih tua dari usia (unta yang diutang)'.

Laki-laki tersebut berkata, 'Engkau tunaikan untukku, Allah akan

menunaikan untukmu'. Rasulullah SAW bersabda, 'Berikanlah unta

itu kepadanya, sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling
baik dalam melunasi utang'.

7. Bersikap Baik Ketika Melunasi Utang

f i' ,k'dt e ,h).rts ;J$ *; i,r o,, {;'} eri }
';rbLi ,&j q,r i' ,a i* jb6 ;i;r..)r)r ./ - *;

. .,,. lj', &'ri ,J6';rbLi ,i* w'i d- yf {tri*r?'L t}b)

.;,b"i*i €rV ,:\:'{': griit t:"'";tt i6 .el. ir
2393. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Seseorang memiliki

piutang pada Nabi SAW berupa seekor unta dengan umur tertentu,

lalu dia datang kepada beliau untuk minta dilunasi. Maka Nabi SAW
bersabda, 'Berikanlah kepadanya unta yang soma dengan umur

untanya!' Namun, mereka tidak menemukan unta kecuali yang

umumya lebih tua. Beliau bersabda, 'Berikanlah kepadanyal' Orang

itu berkata, 'Engkau tunaikan untukku, Allah akan menunaikan

t-

YI J;
;'.

&^l
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untukmu'. Nabi bersabd4'sesungguhrrya sebaik-baik kamu adalah

yang paling baik dalam melunasi utong'."

\t * 4t'4, 'i6 ra:; irr

:Jt- -;* lu 
"t;i 

:'j,..* Jv- .r*i*ir € ;j fr-i
.sit::, GP";.t y d.os');"s''

2394. Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, "Aku

mendatangi Nabi SAW dan beliau sedang berada di masjid 
-Mis'ar

berkata, "Aku kira beliau mengatakan 'saat dhuhs'- 64l<3 beliau

bersabda, 'shalatlah dua raftaatl' Beliau saat itu berutang kepadaku,

maka beliau melunasinya dan menambahkan untukku."

Keterangan:

(Bab bersikap baik ketiko melunasi utang). Yakni, disukai

berlaku baik ketika melunasi utang. Dalam bab ini disebutkan hadits

di atas yang hubungannya sangatjelas denganjudul bab. Hadits kedua

di bab ini telah disebutkan di beberapa tempat. Lalu pada sebagian

riwayat disebutkan bahwa kadar tambahan tersebut sebesar satu

qirath, yaitu pada pembatrasan tentang perwakilan. Hadits ini akan

dijelaskan kembali dalam pembatrasan tentang syarat-syarat.

8. Apabila Dibayar Kurang dari Jumlah Utang atau Dia

Menghalalkannya (Menganggap Lunas), maka itu Diperbolehkan

,t, :, l? ;,c'oi Iy i f tt go :Jvu*1 *
it$t "illtt ,U-t &j t:rk3 oi ?';'y ;6 Li ;;f ri:; ii,r

A6; t* oi'$5 *i {'ht
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2395. Dui Az-Zuhri, dia berkata: Ibnu Ka'ab bin Malik telah

menceritakan kepadaku bahwa Jabir bin Abdullah RA mengabarkan

kepadanya bahwa bapaknya dibunuh pada hari Uhud sebagai syahid,

sementara dia masih memiliki utang. Maka, para pemilik piutang

bersikeras menuntut hak mereka. Aku pun mendatangi Nabi SAW,

maka beliau meminta kepada mereka agar menerima kurma (hasil)

kebunku lalu menghalalkan (membebaskan) bapakku dari tanggungan

utang, tapi mereka enggan. Nabi SAW tidak memberikan kebunku

kepada mereka dan beliau bersabda, "Esak pogi kami okan

mendatangimu." Keesokannya beliau datang kepada kami ketika hari

masih pagi. Beliau berkeliling di pepohonan kurma seraya mendoakan

keberkahan pada buahnya. Setelah itu, aku memanennya lalu melunasi

hak-hak mereka, dan masih tersisa pada kami kurma dari kebun itu.

Keterangan Hadits:

(Bab apobila dibayor kurang dari jumlah utang atau dia

menghalalkannya, maka itu diperbolehkan). Ibnu Baththal berkata,

"Demikian judul bab ini yang tercantum pada semua naskah, padahal

yang benar adalah dengan redaksi 'dan menghalalkannya'."

Saya (Ibnu Hajar) melihatnya pada riwayat Abu Ali bin

Sibawaih dari Al Firabri dengan kata "dan". Demikian pula dalam

riwayat An-Nasafi dari Imam Bukhari dalam mustakhraj Al Ismaili.

Akan tetapi, dalam riwayat yang lain disebutkan dengan kata"atan".

Ibnu Baththal berkata, "Hal itu dikarenakan bolehnya membayar

kurang dari jumlah utang tanpa diikuti dengan penghalalan.

Seandainya seseorang menghalalkan (membebaskan) orang yang

berutang dari seluruh utangnya, maka itu diperbolehkan menurut
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pendapat seluruh ulama. Begitu pula jika yang dibebaskan adalah

sebagiannya saja."

Ibnu Al Manayyar mengomentari riwayat yang memakai kata

"atau" bahwa yang dimaksud adalah apabila yang dibayar kurang dari

jumlah utang dengan kerelaan pemilik piutang; atau pemilik piutang

menghalalkan (membebaskan) orang yang berutang dari seluruh

utangnya, maka semua itu diperbolehkan.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Jabir mengenai

utang bapaknya, dan di dalamnya disebutkan , ;E[v'; t'*-'o1'&IU

g.i ,:giS,$ (Aku meminta mereka untuk menerima kurma [hasitJ

kebunku dan menghalalkan bapaklat). Kalimat inilah yang menjadi

maksud pada judul bab di atas, dan pada bab berikutnya disebutkan

bahwaNabi SAW yang meminta hal itu kepada para pemilik piutang'

Adapun kata "Ibnu Ka'ab bin Malik" telah disebutkan oleh Abu

Mas'ud dan Khalaf dalam kitab Al Athraf lalu Al Humaidi

mengatakan bahwa dia adalah Abdunahman. Namun, Al M.izzi

menyebutkan bahwa namanya adalah Abdullah seraya berdalil bahwa

hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dari Yunus melalui sanad

seperti di atas seraya menyebutkan bahwa namanya adalah Abdullah.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa riwayat yang 
.dimaksud

dinukil pula oleh Al Ismaili, hanya saja dia menyebutkan, .ls tlv ol.

i$ lSesungguhnya bapak Jabir terbunuh...), yakni dalam bentuk

riwayat mursol, sebab dia tidak mengatakan bahwa Jabir mengabarkan

atau menceritakan kepadanya. Akan tetapi, keterangan ini sudah

cukup menjelaskan bahwa Ibnu Ka'ab bin Malik pada sanad di atas

adalah Abdullah, bukan Abdurrahman. Memang benar, Az-Zuhd telah

meriwayatkan dari Abdunahman bin Ka'ab, dari Jabir, tentang kisah

syuhada Uhud, seperti telah diterangkan pada pembahasan tentang

jenazah. Hal ini pula yang mendorong mereka untuk mengatakan

bahwa Ibnu Ka'ab bin Malik pada sanad di atas adalah Abdurrahman.
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9. Apabila Melunasi Utang dengan Utang, Atau Melunasi Utang
Kurma dengan Kurma atau Selainnya Tanpa Ditakar

*'t;,, Q:ri ;t:f Li ;;i ^fi 
qz ?nr *yr 1' l" / /re *'& ,;,F"'oi ;i; ,iG igv ,,r{r i,f} t;L')N
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2396. Dari Jabir bin Abdullah RA bahwa dia mengabarkan

kepadanya, "Sesungguhnya bapaknya meninggal dunia dan
meninggalkan utang sebanyak tiga puluh wasaq pada seorang laki-laki
Yahudi. Jabir minta diberi tangguh, tetapi dia [laki-laki Yahudi itu]
enggan memberi tangguh. Jabir berbicara dengan Rasulullah SAW
untuk meminta pertolongan beliau terhadap orang Yahudi itu.
Rasulullah SAW datang dan berbicara dengan orang Yahudi itu agar

mengambil kurma di kebun Jabir sebagai bayaran atas utangnya, tetapi
si Yahudi itu tidak mau. Setelah itu, Rasulullah SAW memasuki
kebun kurma dan berjalan di dalamnya kemudian berkata kepada

Jabir, 'Panenlqh untuk orang Yahudi itu dan penuhilah semua
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haknya!'Lalu Jabir memanennya setelah Rasulullah SAW pergi, lalu

membayar hak si Yahudi itu sejumlah tiga puluh wasaq dan masih

tersisa tujuh belas wasaq. Jabir mendatangi Nabi SAW untuk

mengabarkan kepadanya tentang apa yang terjadi, dan dia mendapati

beliau sedang melakukan shalat Ashar. Ketika selesai, Jabir

mengabarkan kepadanya akan kelebihan itu. Nabi bersabda,

'Kabarkan hal itu kepada lbnu Al Khaththabl' Jabir pergi menemui

Umar dan mengabarkan kepadanya. Maka Umar berkata kepadanya,

'sungguh aku telah mengetahui ketika Rasulullah SAW berjalan di

kebun, beliau memohonkan keberkahan untuk kebun itu'."

Keterangan Hadits:

(Bab apabila melunasi utang dengan utong, atau melunasi

utang kurmo dengan kurma atau selainnyo tonpa ditokor). Yakni,

melakukan seperti itu saat pelunasan utang, dan itu diperbolehkan.

AI Muhallab berkata, "Ulama tidak membolehkan pemilik

piutang dalam bentuk kurma mengambil bayaran berupa kurma dari

pengutang tanpa ditakar, karena yang demikian itu mengandung unsur

penipuan dan tidak diketahui kadarnya. Hanya saja yang

diperbolehkan adalah pemilik piutang mengambil haknya tanpa

ditakar, tapi lebih sedikit dari utang yang diberikan jika dia

mengetahui dan merelakannya." Seakan-akan maksud beliau hendak

mengkritik judul bab yang disebutkan Imam Bukhari, sementara

maksud Imam Bukhari adalah sebagaimana yang ditetapkan oleh

pengkritik, bukan yang dinafikannya. Maksud Imam Bukhari adalah

menjelaskan bahwa dalam pelunasan utang diperbolehkan apa yang

tidak diperbolehkan dalam jual-beli tunai, sebab menjual (barter)

kurma basatr dengan kurma kering secara tunai tidak diperbolehkan

pada selain jual-beli ariyah. Namun, barter dengan cara seperti tadi

diperbolehkan dalam melunasi utang. Hal ini sangat jelas disebutkan

dalam hadits di atas, sebab Nabi SAW meminta pemilik piutang untuk

mengambil kurma di kebun 
-yang 

belum diketahui ukurannya-
sebagai bayaran atas haknya yang ukurannya telah diketahui secara
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pasti. Sementara itu, hasil kurma di kebun itu lebih sedikit daripada

utang yang ada, sebagaimana dijelaskan pada pembahasan tentang

perjanjian damai melalui jalur periwayatanluin, tiril 4 of ry|" C fl.A

(Mereka enggan dan mengganggap kurma tersebut tidak cukup untuk

melunasi utang).

Ad-Dimyati mengutip perkataan Al Muhallab, lalu mengritiknya
dengan mengatakan "Ini tidak benar". Dia beralasan seperti alasan

yang dikemukakan oleh Al Muhallab. Lalu perkataan Ad-Dimyati
dikritik oleh lbnu Al Manayyar seperti jawaban yang telah saya

kemukakan. Ibnu AI Manayyar berkata, "Menjual sesuatu yang

diketahui dan sesuatu yang belum diketahui adalah termasuk jual-beli

muzabanah, apabila sesuatu itu adalah kurma, termasuk juga

muzabanah dan riba. Akan tetapi, yang demikian itu diperbolehkan

dalam pelunasan utang, sebab adanya perbedaan antara barang yang

dipertukarkan dalam hal utang-piutang sudah dapat dipastikan. Oleh
karena itu, ia tidak dimasukkan dalam cakupan jual-beli muzabanah."

Pelajaran yang dapat diambil dari hadits ini, juga akan dikemukakan
pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian.

10. Orang yang Meminta Perlindungan dari Lilitan Utang

yt J?rLi'apf q; h' Q, ^:s.ali;r7 * 
=V 

/t r
+'t'r;f jy e; : J'*i rfut € ;,i.,trt'{'s * \t *
i *t J';, t;. rr:; t; 'ti 6 t:U.ti li i6 ?p0 fn,i

.;-ilr$ -q')'q':'gj LL 
? r tit'Jr'St Lt' ju 

t 
pl

2397. Dari Ibnu Syihab, dari Llnvah' bahwa Aisyah RA
mengabarkan kepadanya, "Sesungguhnya Rasulullah SAW biasa

berdoa dalam shalat seraya mengucapkan'Allahumma innii a'uudzu

bika minal mo'tsami wal maghrami' (Ya Allah! Sesunggunya aku
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berlindung kepada-Mu dari dosa dan utang). Seseorang berkata

kepadanya, 'Alangkah seringnya engkau berlindung dari utang, wahai

Rasulullah!' Beliau bersabda, 'sesungguhnya orang yang berutang

bila berkata dia berdusta, dan apabila berjanji dia tidak menepati'."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang meminta perlindungan dari lilitan utang).

Riwayat ini telah disebutkan dengan sanad dan matan yang sama di

akhir pembahasan tentang sifat shalat. Hanya saja pemaparannya di

tempat itu lebih lengkap. Adapun pemaparan di tempat ini merupakan

lafazh jalur periwayatannya yang kedua'

Al Muhallab berkata, "Dari hadits ini dapat disimpulkan tentang

saddu adz-dzara'i ' (menutup pintu menuju kerusakan), sebab beliau

berlindung dari utang, dimana pada umumnya utang dapat menjurus

kepada sikap dusta dan tidak menepati janji, padahal pemilik piutang

memiliki hak untuk menagihnYa."

Ada pula kemungkinan maksud berlindung dari utang adalah

berlindung dari faktor-faktor yang menyebabkan seseorang harus

berutang hingga tidak terjerumus dalam perbuatan buruk tersebut, atau

tidak mampu membayarnya sehingga berdampak buruk baginya'

Barangkali inilah rahasia mengapa Imam Bukhari menyebutkan

judul bab secara mutlak. Ibnu Al Manayyar mengatakan, "Tidak ada

pertentangan antara memohon perlindungan dari utang dengan

bolehnya berutang, sebab yang dimintakan perlindungan adalah akibat

buruk dari utang itu. Barangsiapa berutang dan selamat dari akibat

buruk yang ditimbulkannya, maka Allah telah menyelamatkannya dari

keburukan itu, dan dia dapat melakukan perbuatan yang

diperbolehkan."
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11. Menshalati orang yang Meninggal Dunia dan Masih Memiliki
Utang

/tlz o ,3i'-,.,lliJt)

2398. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,
"Barangsiapa meninggal dunia dan meninggalkon harta, maka itu
untuk ahli warisnya, dan barangsiapa meninggalkan tanggungan
maka menjodi tanggungan kami."

:r:6 ,Jv'&3 * \t ,k dt'of A bt qri;; sri *
eti Ut> e ot-triir ;-vr_1 tifur € ?: ;ri *, o\,t',
u X*"L'i,tr;'tc'!j) .,t1 ,1i cfi Cn4-ai t wlu,

.i,t'; elu ,;.W Ge'ri ri;'!; uj ,t;s
2399. Dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW bersabda,

"Tidak ada seorang mulcrnin pun melainkan aku lebih berhak padanya
di dunia dan akhirat. Bocalah jika kamu mau (ayat yang artinya),
'Nabi lebih berhak terhadap orong-orqng mulcrnin daripada diri
mereka sendiri'. siapa sajo di ontaro orang mulcrnin yang meninggal
dunia dan meninggalkan harta, maka itu untuk ashabah (kerabat)-nya
siapa saja mereko; dan borangsiapa meninggal dunia dan
meninggalknn utang otau tanggungan, maka hendakloh
mendatangiku, aku odalah w alinya."

Keterangan Hadits:

(Bab menshalati orong yang meninggal dunia dan masih
memiliki utang).Ibnu Al Manayyar berkata, "Maksud Imam Bukhari

*t *\t -* dtV ^-i'r e1;;:,^ sri ?
/., . / 2,

ey vt '!; fl {,r* \t1

I'ATTIUL BAARI - 389



-d. o , , ol o zL.o;r )* t
'JG ,jri ^* i,r

7y.tclq.r;l

itt Jy:

t'J ,., o o ,
*n-l 41 4;. '.J c-JA q . >(_'L)'JU),,
,. C . 

^ 
,

W:&1&Ar S;u l' J,-pa'
,,t'-l

dengan judul bab ini adalah bahwa utang tidak menjadikan seseorang

cacat agamany4 dan maksud berlindung dari utang adalah

dikarenakan dampak buruk yang dikhawatirkan dari utang itu."

Imam Bukhari menyebutkan hadits, "Barangsiapa

meninggalkan utang, maka hendaklah mendatangiku". Lalu

mengisyaratkan dengan lafazh pada akhir hadits, yaitu Nabi SAW

tidak menshalati orang yang meninggalkan utang. Tapi ketika

penaklukan telah meluas, maka beliau menshalatinya. Hadits ini

sendiri telah dinukil dengan lengkap pada pembahasan tentang kafalah

(pemberian jaminan). Hadits ini akan dijelaskan pada pembahasan

tentang tafsir surah Al Abzaab dan harta warisan.

12. Penangguhan Orang yang Mampu Membayar adalah Suatu

Kezhaliman

a;; (t

2400. Dari Hammam bin Munabbih (saudara Wahab bin

Munabbih) bahwa dia mendengar Abu Hurairah RA berkata,

"Rasulullah SAW bersabda, 'Penangguhan orang yang mampu

membayar utang adalah suatu kezhaliman'."

Keterangan:

(Bab penangguhan orang yang mampu membayar utong adalah

suatu kezhaliman). Imam Bukhari memberi judul bab sesuai dengan

lafazh hadits, dan ini merupakan penggalan dari hadits yang telah

dikemukakan secara lengkap pada pembahasan tentang pengalihan

utang.
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13. Pemilik Hak Memiliki Hak untuk Bicara

.b'trU.iL,F:t)t',),*3 *\t ,k 4t
l .. ?. tt. ltu o' t t

.".i^lt Uh, GAb, :J-fi-'b'S

Disebutkan dari Nabi SAW, "Penangguhan orang yang mampu

[membayar utang| -dapat- menghalalkan hukuman dan celaan
baginya."

Sufran berkata, "Celaan baginya adalah dengan mengatakan
'Engkau telah menunda pembayaran kepadaku'. Sedangkan
hukumannya adalah tahanan."

;tbt;r- J*; *j
tu,'6ir 

-U.'t:yi 
ip; irii'i)t">i :r* ,li'u.eii

2401. Oari SyuUuh, d; Sdamah, dari Abu Hurairah RA,
"Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk minta dilunasi

[utangnya], lalu dia bersikap kasar terhadap beliau. Maka para sahabat

hendak membalasnya, tetapi Nabi bersabda, 'Biarkanlah dia!
Sesungguhnya pemilik hak memiliki hak untuk bicora' ."

Keteransan Hadits:

Hadits Abu Hurairah yang disebutkan merupakan nash dalam
masalah ini. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits dengan

sanad yang mu'allaq, karena di dalamnya terdapat penafsiran kata
maqaal (hak untuk mencela dan menghukumnya -penerj).

b|t u* F. ytl' 'J :*i y i,' ,3; \F1t ;1 ii;":
(disebutkan dari Nobi SAW, "Penundaan orang yang mompu
menghalalkan hukuman dan celaan baginya."). Hadits yang dimaksud

z l2.lz,f )+s
-ro
.,.,J t,-:dLn-, s)U

*\,,k Ct;i'^bht q.,rr;;,ti *

FATIIT'L BAARI - 391



telah disebutkan dengan sanad yang maushul oleh Imam Ahmad dan

Ishaq dalam Musnad-nya, serta Abu Daud dan An-Nasa'i dari hadits

Amr bin Asy-Syarid bin Aus Ats-Tsaqafi dari bapaknya dengan lafazh
yang sama seperti di atas dengan sanad yang hasan. Lalu Ath-

Thabrani mengatakan bahwa hadits itu hanya diriwayatkan melalui

sanad di atas.

u,+st U.t*i ,€ik ,ifr 'e7 ,iti, 'Sri 
lsu5yan berkata,

"Celaan baginya adalah dengan mengatakan 'Engkau telah menunda

pembayaran kepadalu'. Sedangkan hukumannya adalah tahanan.").

Al Baihaqi menyebutkannya dengan sanad yang maushul darijalur Al
Firyabi (guru Imam Bukhari) dari Suffan dengan lafazh, 

'S'tl;-'t:i'b'y

.. o t'-i tt,.'-t. '
;*;- Oi iSWj ,P # (Celaannya adalah dengan mengatakan

"Dia telah menunda-nunda pelunasan hakku", sedangkan

hukumannya adalah dipenjara). Ishaq berkata, "Suffan menafsirkan

kata'irdhuhu yang berarti menyakiti dengan lisan." Ahmad berkata,

"Ketika hadits itu diriwayatkan oleh Waki', maka dia berkata, "Kata
'irdhuhu bermakna aib." Namun, baik Suffan maupun Waki', sama-

sama menafsirkan "hukumar" dengan tahanan.

Lalu hadits ini dijadikan dalil tentang adanya syariat menahan

orang yang berutang dan mampu membayar, tetapi dia tidak

melakukannya. Hal itu dilakukan untuk memberinya pelajaran dan

menekannya. Disebutkannya kata al waojid (orang yang mampu

membayar) menunjukkan bahwa orang yang sedang dalam kondisi

kesulitan [untuk membayar] tidak perlu dipenjarakan.

Catatan

Pada riwayat Ar-Rafi'i dalam matan hadits yang langsung

dinisbatkan kepada Nabi SAW (marfu') disebutkan, ilL ytit U
'^:-:, Sgi (Penongguhan orong yang mampu adalah suatu

kezhaliman dan hukumannya adslah menahannya). Namun, ini

{
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merupakan perubahan lafazh hadits. Adapun penafsiran "hukuman"

dengan tahanan itu berasal dari sebagian perawi hadits.

14. Apabila Seseorang Mendapatkan Hartanya pada Orang yang

Sedang Pailit; Baik Karena Jual-Beli, Utang-Piutang Atau
Titipan, maka Ia Lebih Berhak Terhadapnya

'Jtri .i:ir; \)';i \j'b'H'l'#i',,;r;i t;1 ,|;it'Jbj
, O Ol 2 2 ,';* 'd-" oi J! 4r, ,), ,'.Zl ;.r dt^3 

"s-bt 
:,.: ="Jl _,1 J:t-

f.i.t1 o, ,.'...... o.. ,1
.q -l-l Sp * a-ol.:. ,-tS _t) ca)

Al Hasan berkata, "Apabila seseorang mengalami kepailitan dan

hal itu sudah jelas, maka dia tidak boleh membebaskan budak,

menjual maupun membeli." Sa'id bin Al Musayyab berkata, "LJtsman

memutuskan kepada siapa yang menuntut agar haknya dibayar

sebelum pengutang mengalami kepailitan, maka hartanya [pengutang]
menjadi milik omng yang menuntut; dan barangsiapa mengenali

barangnya, maka dia lebih berhak terhadapnya."

l,.c 7 .? c. 2. .2 t n I c. . c. c O, I c t/. 1 o.
o-'*l ttPl {e r/ ,^s csl l? U. )p ,J J.qri,. dl }y d.t f
t;i f ^fr'ipi * i' :)d, i,fit "? ; ;; i: if
iv \i ,*t y \t e it J;, SG ,l,S*. & hr'ebt;;.)

* *'icar;f';,irr; *j *\t* it,S";;'+
.,.b u r.,tfi'ri;'*bl3; oL31 'Ji,F1

2402. Dari Abu B; Ui, r"rrfr"rrmad bin A-, bi; H'*^,
Umar bin Abdul Aziz mengabarkan kepadanya bahwa Abu Bakar bin

Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam mengabarkan kepadanya,
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sesungguhnya dia mendengar Abu Hurairah RA berkata, "Rasulullah

SAW [atau ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW."] bersabda,
,,Barangsiapa mendapatknn hartanya Secara utuh pada seorang laki-

laki atau seseorang yang telah mengalami kepailitan [banglcrutJ,

malra dia lebih berhak terhadap barang itu daripada orang lain."

Keterangan Hadits:

(Bab apabila seseorang mendapatkan hartanya pada orang

yang sedang pailit; baik knrena juol'beli, utang'piutang atau titipan,

mal<a ia lebih berhak terhadapnya). Orang yang pailit menurut syariat

adalah orang yang jumlah utangnya melebihi aset kekayaannya. Orang

seperti ini dalam bahasa Arab dikatakan "mu/lrs", karena dia hanya

memiliki fulus (uang yang terbuat dari selain emas dan perak dan

nilainya sama dengan ll4 dirham -penerj) setelah sebelumnya

memiliki dirham dan dinar. Hal ini menunjukkan bahwa dia hanya

memiliki sedikit harta, yaitu fulus. Atau dinamakan demikian karena

dia telah dilarang membelanjakan harta kecuali yang nilainya sedikit

seperti fulus, karena orang Arab tidak biasa menggunakan fulus
kecuali untuk membeli barang yang nilainya rendah. Atau dinamakan

demikian karena dia tidak memiliki apa-apa meskipun fulus. Atas

dasar ini, maka huruf hamzah pada kata "aflasa" adalah unfuk

menafikan (yakni tidak memillki fulus).

Adapun perkataan Imam Bukhari "karena jual-beli" merupakan

isyarat terhadap lafazh yang tercantum pada sebagian jalur

periwayatan hadits. Sedangkan perkataannya "dan utang-piutang"

dianalogikan kepada jual-beli, atau karena itu masuk dalam

keumuman hadits sebagaimana perkataan Imam Syaf i. Adapun

pendapat yang masyhur dari kalangan madzhab Maliki telah

membedakan antara utang dan jual-beli. Lalu perkataannya "dan

titipan" merupakan hal yang telah disepakati oleh seluruh ulama.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Kemungkinan Imam Bukhari

memasukkan ketiga hal tersebut dalam satu judul bab adalah karena

3,94 - FATHUL BAARI



hadits yang dia sebutkan bersifat mutlak (tanpa batasan), atau karena

hadits itu berbicara tentang jual-beli, sehingga mengambil barang

yang dititipkan atau diutangkan itu lebih pantas daripada mengambil

barang yang diperjualbelikan, sebab barang titipan itu hak miliknya
belum dipindahkan, dan memelihara pelunasan utang dengan cara

yang baik adalah sesuatu yang sangat dianjurkan."

ijr;11 *. t: * W- t *i ji $|6J l6t rn Hasan

berkata, "Apabila seseorang mengalami kepailitan dan hal itu sudah
jelas, maka dia tidak boleh membebaskan budak, menjual maupun

membeli."). Kalimat "dan hal itu telah jelas" merupakan isyarat tidak
diperbolehkannya melarang seseorang untuk membelanj akan hartanya

sebelum hakim menvonis bahwa orang itu telah mengalami kepailitan.

Adapun tentang membebaskan budak, yaitu apabila utangnya
telah meliputi seltruh hartanya, maka saat itu perbuatannya

membebaskan budak, berhibah serta seluruh dermanya tidak dapat

disahkan. Masalatr 'Jual-beli" juga tidak dapat disahkan menurut
pendapat yang benar, kecuali jual-beli untuk melunasi utang. Namun,

sebagian ulama berkata, "Jual-beli orang yang mengalami kepailitan

[bangkrut] harus dibekukan." Ini adalah pendapat Imam Syaf i.
Kemudian terjadi perbedaan mengenai pengakuan (iqrar) orang yang

pailit, dan mayoritas ulama menerimanya. Seakan-akan atsar Al
Hasan ini dimaksudkan sebagai bantahan terhadap pendapat Ibrahim
An-Nakha'i, o'Hukum jual-beli orang yang mahjuur (dibekukan

asetnya) adalah boleh."

'ot*| # l,.iJt U + StilSa'id bin Al Musayyab berkota,

"Utsman memutusknn..."). Abu Ubaid di kitab Al Amwal
menyebutkannya dengan sanad yang maushul dan Al Baihaqi dengan

sanad yangshahift sampai kepada Sa'id bin Al Musayyab, ii Jtr'g"JI,f

# o(*L J\ y. 'elrti 'z:b (Mantan budak (Jmmu Habibah

mengalami kepailitan, lalu dia diperkarakan kepada Utsman, maka

Utsman memutuskan...) dan seterusnya. Namun, dalam riwayat ini
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disebutkan, L*t '#- 'oi $ $ebetum menjelaskan kepailitannya)

sebagai ganti kalim ut, 'u.la- oi'$ lsebelum dia pailit).

o,lt i',, & n' '[;j 4 i,S'ii ti ,'*j y lo' ,p lt Jb]Jv

&j (nrtulullah SAW bersabda [atau dia berkata, "Aku mendengar

Rasulullah SAW bersabda..."J). Ini merupakan keraguan yang

bersumber dari salah seorang perawi hadits tersebut, dan saya kira itu

berasal dari Zuhair. Saya tidak melihat dalam riwayat seorang pun

yang menukil dari Yahya 
-meski 

jumlahnya sangat banyak-
penegasan bahwa dia mendengar langsung dari Nabi' Hal ini memberi

asumsi bahwa dia tidak membolehkan meriwayatkan hadits dari segi

maknanya saja.

*'dO 
'\\1 i (barongsiapa mendapatkan hartanya dalam

keadaan utuh). Kalimat ini dijadikan dalil bahwa syarat seseorang

dinyatakan lebih berhak mengambil harranya 
-pada 

orang yang

pailit- dibandingkan orang lain adalah bahwa harta itu didapatkan

dalam keadaan utuh, belum berubah dan belum diganti. Namun,

apabila harta itu sudah berubah, baik pada dzat (misalnya berkurang)

atau salah satu sifatnya, maka harta itu dapat dibagi rata diantara pata

pemilik piutang.

Lebih tegas dari pernyataan ini, riwayat Ibnu Abi Husain dari

Abu Bakar bin Muhammad, seperti sanad pada hadits di atas yang

dikutip Imam Muslim dengan lafazh, i'A li'Lt;,Jt 'o:rb 't*3 tit.

(Apabila dia menemuksn barang mililvtya pada orang yang pailit
t e r s e but dan b elum dipi s ah-pis ahkan).

Dalam riwayat Malik dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar bin

Abdurrahman bin Al Harits melalui jalur mursal disebutkan, 
'Yj 6

yr',fi * * t+? *' y ,t'e.qt ,4-i5'aa1 q-tt fiv tbt,'L6.

@ororgrfopo menjual suatu barang, dan orang yang membelinya

mengalami pailit serta peniual belum menerima pembayaronnya, lalu
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dia mendapatkan barang itu masih utuh, maks dia lebih berhak

terhadapnya).

Secara implisit, apabila penjual telah menerima sebagian

pembayaran, maka barang itu dibagi rata di antara para pemilik
piutang yang lain, sebagaimana telah ditegaskan Ibnu Syihab dalam

riwayatnya yang dinukil Abdurrazzaq dari Ma'mar. Riwayat ini
meskipun mursal, tetapi AMurrazzaq dalam kitabnya Al Mushannaf

menyebutkan sanad-nya secara maushul dari Malik. Namun, yang

masyhur dari Imam Malik adalah mursal, demikian pula dari Az-
Zuhi.

Az-Zubaidi meriwayatkan dengan sanad yang moushul dari Az-
Zvtffi, sebagaimana dikutip oleh Abu Daud, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu
Al Jarud. Kemudian dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Umar bin

Abdul Aziz(salahseorang perawi hadits ini), dia berkata, ilr J'y-t ,-P
i*i'* * !.o q ;iit b* 01\ "ujit ,t yr'pi 6 pi * i,,, &
"r;$t lnasulullah SAW menetapkan bahwa dia tebih berhak terhodap

barang itu daripada pemilik piutang yang lain, kecuali apabila dia
telah menerima sebagian dari pembayarannya, maka barang itu
menjadi hak bersoma para pemilik piutong).

Pendapat ini pula yang diisyaratkan oleh sikap Imam Bukhari
yang berdalil dengan arsar Utsman. Begitu juga yang diriwayatkan
Abdurrazzaq dari Thawus, dari Atha', dan inilah pendapat jumhur

ulama yang berpedoman pada keumuman hadits pada bab di atas.

Hanya saja Imam Syaf i mengemukakan pendapat lain yang dianggap

paling kuat dalam madzhabnya, yaitu tidak ada perbedaan apakah

barang itu telah berubah atau belum, tidak pula antara diterimanya

sebagian harga atau belum diterima sama sekali. Hal itu seperti yang

dijelaskan seciua mendetil dalam kitab-kitab furu'.

.r* U q',)ri'Xi @i" lebih berhak terhadapnya daripada orong

lain). Yakn siapa pun orang lain itu, baik sebagai ahli waris atau

pemilik piutang. Demikian menurut pendapat mayoritas ulama.
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Namun, para ulama madzhab Hanafi menyelisihi pendapat jumhur

ulama dengan menakwilkan hadits di atas, karena dianggap sebagai

khabar ahad yang menyelisihi kaidah dasar. Sebab setelah transaksi

jual-beli, maka barang itu telah menjadi milik pembeli. Oleh karena

itu, pemberian hak kepada penjual untuk mengambil kembali barang

itu membatalkan hak kepemilikan pembeli.

Kemudian mereka memahami hadits di atas dalam bentuk lain,

yaitu apabila barang yang dimaksud adalah titipan, pinjaman atau

barang temuan. Akan tetapi pernyataan ini ditanggapi bahwa apabila

benar demikian, tentu tidak dikaitkan dengan "kepailitan" dan tidak

pula dikatakan "lebih berhak", karena kata ini menunjukkan adanya

persekutuan. Di samping itu, apa yang mereka sebutkan menjadi batal

dengan masalah syuf ah.

Alasan yang lain telah disebutkan secara tekstual pada hadits di

atas bahwa yang dimaksud adalah jual-beli. Hal ini terdapat pada

riwayat sufuan Ats-Tsauri dalam kitabnya Al Jami 

" 
dan diriwayatkan

dari jalurnya oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban serta selain keduanya

dari yahya bin Sa'id melalui sanad ini dengan lafazh, 'Szlt 
{ti.t tS1

:6At 4 : ei'# q,t+ e3'$i i i;t,' {,anabita seseorang

membeli barang kemudian dia pailit dan barang itu masih utuh di

tangannya, maka penjual lebih berhak terhadapnya daripada pemilik

piutang).

Dalam riwayat Ibnu Hibban dafi jalur Hisyam bin Yuhyl,tl
Makhzumi, dari Abu Hurairah, disebutkan dengan lafazh,Jilt ,"tli til

'4 g.qt *y Qqpabila seseorang pailit lalu penjual mendapati

barangnya) dan seterusnya sama seperti di atas. Sedangkan dalam

riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abi Husain yang telah disebutkan

sebelumnya, 'au. ,g!t -6. 
ifi 4A 'oJ3e *1 ti1. (Apabila dia

mendapatkan barang padanya, maka ia adalah milik orang yang

menjual barang itu). Ld1g dalam riwayat murs.al Ibnu Abi Mulaikah

yang dikutip oleh Abdurrazzaq disebutkan, e:.a,- il tt ,1 y L6'i
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barang kepada seseorang dan belum dibayar lunas, kemudian orqng
itu bonglcrut, lalu dia mendapati barang itu dalam keadaan utuh,
makn hendaklah dia mengambilnya di antara para pemilik utang).
Dalam riwayat mursal Malik sebelumnya disebutkan, tLtU 

L6. ,y,) \;{
(Siapa saja yang menjual barong). Demikian pula lafazh dalam
riwayat mereka yang telah kami sebutkan, dimana mereka
menyebtrtkan dengan sanad yang maushul. Dali sini menjadi jelas
bahwa hadits yang disebutkan berkenaan dengan jual-beli, termasuk
utang-piutang.

Catatan

Dalam riwayat Ar-Raf i, hadits tersebut disebutkan seperti pada
lafazh riwayat Ats-Tsauri. As-Subki berkata dalam kitab syarh Al
Minhaj, "Hadits ini diriwayatkan Imam Muslim dengan lafazh
tersebut, dan dia sangat tegas dalam menyatakan apa yang karni
maksud, sebab lafazh yang masyhur 

-yakni 
yang terdapat dalam

Shahih Bukhari- bersifat umum dan mengandung beberapa
kemungkinan. Berbeda dengan kata Al Bai' (ual-beli), yang
mengandung hukum yang tegas dan tidak mengandung kemungkinan
yang lain, dan ia adalah lafazh riwayat Imam Muslim. Telah
diriwayatkan pula dengan lafazh seperti ini melalui sanad lain yang
juga shahift." Akan tetapi, lafazh yang dia sebutkan tidak ada dalam
shahih Muslim. Adapun lafazh dalam shahih Muslim adalah apayang
telah saya sebutkan di atas.

Sebagian ulama madzhab Hanafi memahaminya dalam arti
apabila pembeli bangkrut sebelum dilakukan serah-terima barang.

Tapi pernyataan ini dibantah, karena dalam hadits disebutkan, #'r'+
Qtada seseorang). Sementara dalam riwayat Ibnu Hibban dari jalur
Suffan Ats-Tsauri, dari Yahya bin Sa'id, disebutkan, 'o:J:e e:)'#i i
(Kemudian dia banglvut dan borang itu ada padanya); dan dalam
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riwayat Al Baihaqi dari jalur Ibnu Syihab, dari Yahya, disebutkan, l5r

Lt, i:rbj /,{'j, ',r;ti (Apabita seseorong banglrrut dan barang ada

padanya). Seandainya belum diserahterimakan, tentu tidak akan

disebutkan "barang itu ada padanya" dalam hadits.

Adapun alasan mereka bahwa itu adalah khabar ahad perlu

ditinjau lebih lanjut, sebab itu adalah hadits yang masyhur dari selain

jalur periwayatan ini.

Ibnu Hibban meriwayatkan dari Ibnu Umar dengan sanad yang

shahih, dan Imam Ahmad serta Abu Daud dari hadits Samurah dengan

sanad yang hasan. Lalu hal ini dijadikan keputusan hukum oleh

Utsman dan Umar bin Abdul Aziz, seperti yang telah disebutkan.

Tanpa hal ini pun sesungguhnya hadits itu telah keluar dari kategori

hadits ahad dan gharib.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Kami tidak mengetahui seorang

sahabat pun yang menyelisihi Utsman dalam hal ini." Pernyataan ini

ditanggapi dengan mengemukakan riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Ali
bahwa barang itu menjadi hak bersama para pemilik piutang. Tapi

tanggapan ini dijawab bahwa para perawi yang menukil hadits itu dari

Ali berbeda pendapat, dan tidak demikian halnya dengan riwayat dari

Utsman.

Al Qurthubi berkata dalam kitab Al Mffiim, "Sebagian ulama

madzhab Hanafi menakwilkan hadits ini dengan penakwilan yang

tidak berdasar." An-Nawawi berkata, "Penakwilannya adalah

penakwilan yang lemah dan tertolak."

Para ulama yang mempraktikkan hadits itu berbeda pendapat

dalam hal apabila seseorang meninggal dunia dan ditemukan padanya

barang milik penjual. Imam Syaf i berkata, "Hukumnya sama seperti

di atas, yakni pemilik barang lebih berhak atas barang itu daripada

orang lain." Sedangkan Malik dan Ahmad berkata, "Barang itu

menjadi hak bersama para pemilik piutang." Keduanya berhujjah

dengan riwayat mursallmam Malik, u: f6i' '.-,12! iitri.r ,sih '>6 o!1
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"6.Jiir 
i;l gpatila pembeli barang itu meninggal dunia, maka

pemilik barang dalam hal ini memiliki hak yang samo dengan para
pemilik piutang). Mereka membedakan antara pailit dan meninggal
dunia, dimana orang yang meninggal dunia tidak memiliki tanggung
jawab (dzimmah), dan para pemilik piutang tidak mempunyai tempat
untuk kembali kepadanya, sehingga mereka sama dalam hal ini,
berbeda dengan orang yang pailit.

Imam Syafi'i berhujjah dengan riwayat yang dinukil dari Umar
bin Khaldah [seorang hakim di Madinah], dari Abu Hurairah RA, dia

berkata, 7i*lr',-.6',rJii'ti o6 |,;'3:*f ,'{i}O h, & }' Jpj rp
* oi ,il:?'4.i lnasulullah SAIV' memutuskon siapa saja yang

meninggal dunia atau pailit, maka pemilik barang lebih berhak
terhadap borangnya apabila dia mendapati dalam keodaan utuh). rni
adalah hadits dengan derajat hason, dimana hadits sepertinya dapat
dijadikan hujjah.

Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu
Majah serta dinyatakan shahift oleh Al Hakim. Lalu sebagian mereka
memberi tambahan pada bagian akhir, i,ii +A ':)E-'oi \l (Kecualr

orang itu meninggalkan sesuatu yang dapat melunasi utang).Imam
Bukhari cenderung mengunggulkan riwayat ini atas riwayat yang
mursol, dia berkata, "Ada kemungkinan bagian akhir riwayat itu
berasal dari pendapat Abu Bakar bin Abdurrahman, sebab para perawi
yang menukil dari jalurnya langsung kepada Nabi SAW tidak
menyebutkan masalah kematian [meninggal dunia]. Demikian pula
mereka yang meriwayatkan dari Abu Hurairah dan selainnya, tidak
menyebutkan hal itu, bahkan Ibnu Khaldah menegaskan dari Abu
Hurairah akan penyamaan hukum pailit dan meninggal dunia. Maka,
hal itu harus dijadikan pedoman, karena merupakan keterangan
tambahan dari orang yang tsiqaft (terpercaya). Ibnu Al Arabi Al
Maliki menyatakan dengan tegas bahwa tambahan pada riwayat
mursal Malik berasal dari perkataan perawi.
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Imam Syaf i mengompromikan kedua hadits tersebut dengan

mengatakan bahwa hadits Ibnu Khaldah memaksudkan apabila orang

itu meninggal dunia dalam keadaan pailit, sedangkan hadits Abu

Bakar bin Abdurrahman berhubungan dengan orang yang meninggal

dunia bukan dalam keadaan pailit.

Di antara cabang persoalan ini adalah apabila para pemilik

piutang atau ahli waris bermaksud membayar harta barang itu kepada

pemiliknya. Malik berkata, "Pemilik barang harus menerima."

Sementara Imam Syaf i dan Ahmad berkata, "Dia tidak harus

menerima pembayaran itu, karena haknya yang cukup kuat. Mungkin

pula akan datang pemilik piutang yang lain, dan menuntut bayaran

yang telah dia terima."

Ibnu At-Tin terkesan ganjil ketika meriwayatkan dari Asy-

Syaf i bahwa dia berkata, "Pemilik barang tidak boleh menerima

pembayaran itu, dan tidak ada jalan baginya kecuali mengambil

barangnya saja." Dimasukkan dalam kategori barang yang dibeli
adalah sesuatu yang disewa, maka orang yang menyewakan kembali

menguasai apa yang disewakannya; baik berupa hewan, rumah atau

yang sepertinya, dan ini adalah pendapat yang shahift (benar) dari

madzhab Syaf i dan Maliki.

Menyisipkan masalah sewa-menyewa dalam hukum ini

tergantung pada apakah manfaat itu dapat diungkapkan pula dengan

kata "barang" atau "harta". Atau hadits itu menjelaskan bahwa orang

itu lebih berhak terhadap wujud barang, dimana konsekuensinya dia

j uga menguasai manfaatnya.

Pelaiaran vane dapat diambil

Hadits tersebut dapat dijadikan dalil dalam hal-hal sebagai

berikut:

1. Utang dianggap jatuh tempo apabila pengutang mengalami

pailit, karena jika pemilik barang itu mendapati barangnya

secara utuh, maka dia lebih berhak terhadapnya, sehingga dia
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2.

J.

boleh menagih utang sebelum jatuh tempo, seperti pendapat
jumhur ulama. Narnun, pendapat yang paling kuat dalam
madzhab Syaf i adalah bahwa utang tidak dapat ditagih
sebelum jatuh tempo, sebab batas waktu mempunyai maksud
tersendiri sehingga tidak dapat diabaikan begitu saja.

Pemilik barang lebih berhak untuk mengambil barangnya, dan
ini merupakan pendapat paling benar di antara dua pendapat
para ulama. Adapun pendapat yang satunya dikaitkan dengan
keputusan hakim, sebagaimana penentuan kepailitan seseorang
juga harus berdasarkan keputusan hakim.

Pembatalan jual-beli apabila pembeli tidak mau membayar
harga barang padahal dia mampu, bahkan dia hanya ingin
menunda-nunda atau melarikan diri. Hal ini dianalogikan pada
kondisi pailit, karena sama-sarna tidak mungkin untuk
mendapatkan harganya. Tapi pendapat paling benar di antara
dua pendapat ulama yang ada adalah tidak dibatalkannya jual-
beli tersebut.

Pengambilalihan hanya terjadi pada materi barang itu sendiri.
bukan tambahan yang terpisah darinya, sebab tambahan itu
terjadi ketika berada dalam kekuasaan pembeli sehingga tidak
termasuk barang milik penjual.

15. Mengakhirkan Orang yang Berpiutang (Kreditor) Hingga
Esok Hari atau yang Sepertinya, dan Hal itu tidak Dianggap

Sebagai Penundaan

,r:"';)t "#11 ,o-..i li c
fi o.atW_ * di:t

eG:u',tb( _b u,t*

4.

ttc - -, . ,r.lt
E.P €,UP
;6G ; Wil.

tti.tb i!)L )tL

'*t |re SG1

of p,, * ht

,;vi';i rr,-<;
c ) h.. '-'. -'-. .".'#+2;t ,6;u 6;
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Jabir berkata, "Orang-orang yang berpiutang (kreditor)

menuntut dengan keras agar hak-hak mereka pada utang bapakku

segera ditunaikan. Maka Nabi SAW meminta mereka untuk menerima

kurma di kebunku, tetapi mereka enggan menerimanya. Nabi SAW

tidak memberikan kebun kepada mereka dan tidak pula membagi-

bagikannya. Beliau bersabda, 'Aku akan datang kepada knlian besok'.

Maka, keesokannya beliau datang kepada kami saat masih pagi, lalu

berdoa memohon keberkahan pada buahnya dan aku pun melunasi

piutang mereka."

Keteransan Hadits:
Dalam bab ini disebutkan hadits Jabir -dengan sonad yang

mu'allaq- tentang kisah utang bapaknya, dan telah disebutkan

dengan sanad yang mqushul dari jalur Ibnu Ka'ab bin Malik, dari

Jabir. Namun, dalam hadits tersebut tidak disebutkan, e 1"4-'l't
(dan tidak membagil<annya kepada mereka). Kalimat tersebut

disebutkan dalam hadits pada pembahasan tentang hibah. Dari kalimat

"aku akan datang kepada kalian besok" dapat disimpulkan tentang

bolehnya mengakhirkan pembagian untuk menunggu adanya

kemaslahatan bagi orang yang berpiutang, dan ini tidak termasuk

menunda-nunda.

Catatan
Judul bab ini dan haditsnya tidak tercantum dalam riwayat An-

Nasafi, dan tidak disebutkan oleh Ibnu Baththal serta kebanyakan para

pensyarah.

16. Menjual Harta Orang yang Paitit atau Orang yang Tidak

Memiliki Harta, Lalu Dibagi di Antara yang Berpiutang atau

Diberikan kepadanya Hingga Membelanjakan untuk Dirinya

pi ilv t;i:L\t'-u,.,
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,; i"i" ;,rrt * ht * Ut,:ta ;; 7'i cn,V;
['^;ti'^;'b:tt,ir #'; f irfrv

'24A3. Dari Atha' Uin OUi Rabah, aari faUir bin Abdullah RA,
dia berkat4 "Seorang laki-laki membebaskan budaknya apabila dia
meninggal dunia, maka Nabi SAW bersabda, 'siapakah y(mg mau
membelinya dariku?' Makq Nu'aim bin Abdullah membelinya. Nabi
SAW mengambil harganya lalu menyeratrkan budak itu kepadanya."

Keteranean Hadits:
Dalam bab ini disebutkan hadits tentang budak yang dijanjikan

untuk dimerdekakan sepeninggal majikannya. Hal ini akan dijelaskan
pada pembahasan tentang pembebasan budak.

Ibnu Baththal berkata, "Makna kalimat pada judul bab .Di

Antara yang Berpiutang' tidak dapat dipahami dari hadits, sebab
majikan yang menjanjikan kemerdekaan budaknya sepeninggalnya
tidak memiliki harta lain kecuali budak itu, seperti yang akan
dijelaskan dalam pembahasan tentang hukum-hukum, dan juga tidak
diterangkan batrwa dia memiliki utang. Hanya saja Nabi SAW
rnenjual budak tersebut karena termasuk sunnah beliau untuk tidak
bersedekah dengan seluruh hartanya lalu dia menjadi miskin. Oleh
sebab itu, beliau bersabd4 C ,*'* ttg r; ilb\t'r? lSetar*-tar*
sedelrah adalah dari sisa kebutuhan')."

Ibnu Al Manayyar menaggapi pemyataan Ibnu Baththal. Dia
berkata, "Karena adanya kemturgkinan Nabi SAW menjual budak
tersebut untuk kepentingan pemilik barang 

-seperti 
yang dikatakan

Ibnu Baththal- atau unhrk kepentingan orang yang berpiutang, dan
harta mereka yang berpiutang bisa saja dibagikan oleh imarn atau
diserahkan kepada mereka untuk dibagi-bagi, maka Innam Bukhari
membuat judul dengan dua sub batrasan meskipun salah satunya tidak
masuk pada yang lain. Sebab jika dijual untuk kepentingan pemilik
barang, maka meqiualnya untuk kepentingan mereka yang berpiutang
adalah lebih baik."
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Nampaknya, judul bab tersebut dibuat tanpa memperhatikan

urutan pasangan setiap kalimat, karena seharusnya adalah; "Menjual

Harta Orang yang Pailit, lalu Membagikannya di Antara Orang yang

Berpiutang, dan Menjual Harta Orang yang Tidak Memiliki Apa-apa

lalu Diberikan kepadanya untuk Nafkah Dirinya".

Kata "atau" yang disebutkan dua kali dalam judul bab berfungsi

menunjukkan jenis, lalu salah satu dari kedua persoalan itu tidak

masuk pada yang lainnya seperti dikatakan Ibnu Al Manayyar.

Pada sebagian jalur periwayatan hadits Jabir, sehubungan

dengan kisah budak yang dljanjikan merdeka setelah majikannya

meninggal dunia, disebutkan bahwa majikan tersebut memiliki utang.

Riwayat ini dikutip oleh An-Nasa'i dan yang lainnya. Sehubungan

dengan masalah ini dinukil pula hadits yang diriwayatkan Imam

Muslim dan para penulis kitab Sunan dari hadits Abu Sa'id Al Khudri,

yang di dalamnya disebutkan , i+j6 t\'ii ,'J6'&31oo i' SA ,olr ,ti

qi ,l € Ai (Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Ambillah apa

yang kalian dapatkan dan tidak ada bagi kalian kecuali itu.").

Mayoritas ulama berpendapat bahwa barangsiapa jelas-jelas

pailit, maka hakim wajib melakukan hair (pembekuan aset) terhadap

orang itu, hingga hakim menjual aset itu lalu membagikan kepada

mereka yang berpiutang sesuai prosentase saham masing-masing.

Namun, para ulama madzhab Hanafi menyelisihi pendapat mayoritas

ulama seraya berhujjah dengan kisah Jabir, dimana dia berkata tentang

utang bapaknya, "Beliau tidak memberikan kebun kepada mereka dan

tidak pula membagi-bagikannya di antara mereka". Tapi hadits ini

tidak dapat dijadikan alasan, sebab Nabi SAW mengakhirkan

pembagian untuk memberi kesempatan guna mendatangi kebun itu

sehingga memperoleh keberkahan pada buahnya karena kehadiran

beliau, sehingga diperoleh kebaikan bagi kedua pihak, dan itulah yang

terjadi.
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17. Apabila Seseorang Memberi Utang Hingga Waktu Tertentu
atau Mengakhirkan Pembayaran dalam Jual-Beli

Ibnu Umar berkata sehubungan dengan memberi utang hingga
waktu tertentu, "Hal itu tidak mengapa, meskipun dia memberikan
yang lebih baik dari dirham miliknya selama tidak mensyaratkannya

[dalam akad]."
' Atha' dan Amr bin Dinar berkata, "Ia berada hingga tempo yang

ditentukan dalam memberi utang."

e-.t * yt i *)t * a''^t*t i "# qL :e-Xr JEj

\r:, fi fi'*,, * ht ,;o !; ;;,,.* 4e 1,1 
-vf:, i;;

hl qyyWi,','qoi J,;r-1,q.* J|-,pt;t e e.4f'?7.k
2404. Al-Laits berkata: Ja'far bin Rabi'ah telah menceritakan

kepadaku dari Abdunahman bin Hurmuz, dari Abu Hurairah RA, dari
Rasulullah sAw, bahwa beliau menyebutkan seorang laki-laki dari
bani Israil yang memohon kepada sebagian bani Israil untuk
memberinya pinjaman (utang), lalu dia diberi pinjaman utang hingga
waktu yang ditentukan... lalu disebutkan hadits selengkapnya.

Keteransan Hadits:
(Bab apabila seseorang memberi utang hingga waktu tertentu

atou mengakhirknn pemboyaron dalam jual-beli). Adapun mengutang
hingga waktu tertentu termasuk perkara yang diperselisihkan para
ulama. Kebanyakan mereka memperbolehkan pada segala sesuatu,
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sedangkan Imam Syaf i tidak memperbolehkannya' Adapun

mengakhirkan pembayaran dalam jual-beli hingga waktu tertentu para

ulama sepakat memperbolehkannya. Seakan-akan Imam Bukhari

berhujjah untuk memperbolehkannya dalam utang-piutang atas dasar

diperbolehkannya hal itu dalam jual-beli, di samping atsar Ibnu Umar

dan hadits Abu Hurairah RA yang dia sebutkan sebagai dasar'

*1...';& lrr j6 (Ibnu Umar berkata... dan seterusnya). Ibnu
l-' J v'

Abi Syaibah menyebutkannya dengan sanad yang maushul dari ialut.

Al Mughirah, dia berkata, d:fr :6t J\e.(4 +; il,'P i) i
bP; d 6 y,.rii r :J'6 ,o"lrtrs q {hi (Aku berkata kepada lbnu

(Jmar, "sesungguhnya aku meminjamkan [mengutangkan] kepada

tetanggaku hingga waktu pemberian, lalu dia menunaikan

[membayarJ kepadaku lebih baik daripada dirhamku." Diq berkata,

"Hal itu tidak mengapa selama dia tidok mensyaratkan.").

Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Al Muw.aththa'.denga1

sanad yang shahih, W. l;t 'orbi nlr;'': tj ,4 lJ'I-it 're u) ol

(Sesungguhnya lbnu (Jmar meminjam [mengutangJ dirham dari

seseorang, lalu dia melunasi dengan yang lebih baik darinya). Hal ini

telah dikemukakan pada bab "Mengutang Unta".

f it e*i Ji'f ,.u,-, i. si#|s',,to'|rt\ (Atha' dan Amr bin

Dinqr berknta, " Ia berada hingga tempo yang ditentukan baginya

dalam memberi utang."). Abdurrazzaq menyebutkarurya dengan sanad

yangmaushul dari lbnu Juraij, dari keduanya'

tI... ,',.:;it' 'J133 (Al-Laits berkata... dan seterusnya). Dia

menyebutkan penggalan hadits tentang seseorang yang mengutangkan

seribu dinar, yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang kafalah

(pemberian jaminan).
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18. Syafaat dalam Menghapus Utang

l{b, ,G-;i r*'!;) i' if 'wi ,JG & ?nt q, /rs *
\t *';t* diy i3'urbx.rn;-tf ;tur'.-*f Jt

\:€ Jt'i,:F",-rL,ie .i5 * +.Li,*i";'*; *
e ,,riJr, qe- * ,;Ut, ,-,:o jn :',-) o;t'oL :ot- ;L,.r.r.

J-i * h, * i".'; .'dS ,!i: e'i?i i 1:'jfk ..L*- ,sr C.:,j?, &,i, *<i,i-r,'^IL;A
' o ,t.(f_

2405. Dari Jabir bin AMullah RA, dia berkat4 ..Ketika

Abdullah terbunuh dan meninggalkan tanggungan serta utang, maka
aku meminta kepada orang{rang yang berpiutang agar menghapus
sebagian utangnya, tetapi mereka menolaknya. Aku mendatangi Nabi
sAw agar memberi syafaat (pembelaan) kepadaku di hadapan
mereka, tetapi meteka tetap menolak. Nabi sAw bersabd4
'Kelompoklcanlah htrmanmt menurut jenisnya; kurma lbnu zaid
sendiri, htrma al-Lin sendiri, dan kurma Ajwah sendiri, kemudian
hadir*on mereko hingga aht mendatangimu!, Aku pun
melakukannya, kemudian beliau datang dan duduk padanya seraya
menakar untuk setiap omng yang berpiutang hingga semurnya lunas,
dan kurma tersebut masih tersisa seperti semula seakan-akan belum
disentuh sama sekali."

'S-.,:t'6')t ,6 *t ,)' *, * h, ,k ,;, ( L\i}
'eu, ,=L. riti .-L q *rf b' J:"'*!,|f;'dr'-ilrJt
L*' jt i,{;', i ,:; urbt €;t ar.ai,;,ir Ai;,

TAIEITL BAARI - 4O9



,li rf ?i t4,:,.;3'i r,* :'y;': lt \t Jb iC {'a y
" 

t.r,..t. t ttl.t.o.-#5gi'o*;:;- 4'&'r?,:r* 4 .'f-rl;, yt'*'J',6
'nlT ,qi>,t $)t Fr;y L'-?:v U'* .'oJ\i f' ,i"'i

2406. Dan aku berperang bersama Nabi SAW mengendarai unta

milik kami. Lalu unta itu berjalan pelan hingga aku ketinggalan. Maka

Nabi SAW memukulnya dengan kayu dari belakang seraya bersabda,

"Juallah kepadaku dan engkau berhak mengendarainya sampai

Madinah." Ketika telah dekat ke Madinah, aku mohon izin kepada

beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku baru saja

rnenikah." Beliau SAW bertanya, "Siapakah yang engkau nikahi,

perowan atau janda?" Aku berkata, "Janda! Abdullah terbunuh dan

meninggalkan anak-anak perempuan yang masih kecil, maka aku

menikahi janda agar mengajari dan memperbaiki akhlak mereka."

Kemudian beliau bersabda, "Datangilah keluargamu!" Aku datang ke

Madinah dan mengabarkan kepada pamanku tentang penjualan unta,

ialu dia rnencelaku. Aku pun mengabarkan kepadanya tentang

ketidakmampuan unta serta sikap Nabi SAW yang memukul unta itu

dengan ka1'u. Ketika Nabi SAW datang, maka aku pergi menemuinya

di pagi hari dengan membawa kurma. Beliau memberikan kepadaku

harga unta dan unta, serta bagianku dari harta rampasan perang

bersama orang-orang.

Keterangan:
(Bab syafaat dalam menghapus utang). Yakni, memperingan

atau mengurangi jumlah utang. Dalam bab ini disebutkan hadits Jabir

tentang utang bapaknya. Kemudian disebutkan juga haditsnya

mengenai kisah penjualan kurma yang dituturkan dalam satu
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penyajian. Adapun yang dimaksud adalah lafazh, i-i)t qr;:ci ji'&

# yr'd^"L,6 *t f it' .p 4, |rie ,r7.ii uls'u tb:;. tii-a,-'oi

tglii (aku minta kepada mereka yang berpiutong untuk menghapus

sebagian utong bapakku, tetapi merekn menolak. Aku pun minta
syalAd kepada Nabi SAl4t di hadapon mereka, dan mereka tetap

menolok).

Kurma Ibnu Zaid adalah jenis kurma yang bagus. Sedangkan

kurma Al-Lin adalah jenis kurma yang tidak bagus kualitasnya

menurut sebagian pendapat.

19. Larangan Menyia-nyiakan Harta

,q$-t-dit Jib *-t1 j qsu"ilt'q,il ii,rry ,Jk it J'i:

e. ,yt oi ,i ti:jq 'tX 6'!? oi '!:;ii ititg*\ :fy *t_ Jsi

G ;At, <€,?i ,qi"sr r-fj rs> ,,)v'Ss, (t:. 6 rtr1i,1

.Lt:*t * ,*'-t11'J;
Allah SWT berfirman, "Dan Allah tidak menyukai

kerusakon...." (Qs. Al Baqaratr (2): 205) Dan, "Allah tidak

memperbaiki amalan orang-orang yong membuat kerusokon..." (Qs.

Yuunus (10): 8l) Dan firman-Nya, "Apakah agamomu yong

menyuruhmu sgar kami meninggalkan apa-apa yang disembah oleh

bapak-bapak kami atau melarang kami memperbuat apa yang kamu

kehendaki tentang harta kami." (Qs. Huud (11): 87) Dan Firman-Nyu,
"Jangan lcamu memberikan harta-harta knmu kepada orang-orang
yong tidak pandai membelanjokan hsrta." (Qs. An-Nisaa' (4): 5) Dan,

pembekuan aset dalam hal itu serta apa yang dilarang dari penipuan.
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jr; ,i6 ui:L \t *r'# ,tt'+ ;J$ )6: j I' rs r
'.-;.t:. riy,Jw .L;t €L:Li ;\,*'t y\t &"'4,,y''

f;. J*';t;tK .{>- ) J;
2407.Dari Abdullah bin Dinar, aku mendengar Ibnu U** na

berkata: Seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, "Sesungguhnya

aku ditipu dalam jual-beli." Maka beliau SAW bersabda, "Apabila

englrau melakukon transal$i iual-beli, maka l<atakan, 'Tidak ada

p e nipuan' ." Maka laki-laki itu mengatakannya.

i,Su t 
;y............... 

;;!t *'^;1 a e;)r Ji ,t'r:} ";:'t *
;1 r', -r,6-io' ; ;L W ?"' h;'oi,*i * Xt,);' Ct iC
nuf; 4ttt rS, ,Jvj E E ;f , .?G.)

,d'
2408. Dari Asy-Sya'bi, dari Wanad (mantan budak Mughirah

bin Syu'bah), dari Mughiratr bin Syu'bah, dia berkata: Nabi SAW

bersabda, "sesungguhnya Allah mengharamlran atas kolian durhaka

terhadap ibu, mengubur anak perempuon hidup-hidup, menahan dan

minta diberi, serta tidak menyukai atas kalian kata-kata tidak

me m il iki s umb e r, b any ak b er t any a dan m e ny i a-ny i akan h or t a."

Keteransan Hadits:
(Bab larangan menyia-nyiakan harta dan firman Allah "Dan

Allah tidak menyukai kerusakan"). Demikian yang dinukil oleh

kebanyakan perawi. Dalam riwayat An-Nasafi disebutkan,

"sesungguhnya Allah tidak menyulmi kBrusakan", tetapi versi yang

pertama lebih tepat, karena sesuai dengan apa yang tercantum dalam

Al Qur'an.

$u,;A |p 'gA 1 (dan tidak memperbaiki amalan orang-

orang yang membuat kerusakan). Demikian kebanyakan perawi
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menukilnya. Sementara dalam riwayat lbnu Syibawaih dan An-Nasafi

disebutkan, 11 (Dan tidak menyukai) sebagai ganti kata,l[ar I
(tidak memperbaiki). Sebagian pendapat mengatakan bahwa ini

merupakan suatu kesalahan. Namun, menurutku bila riwayat itu
akurat, maka tidak dimaksudkan mengutip bacaan Al Qur'an, sebab

bacaan yang sebenarnya dari ayat itu adalah, S-.t-.;:J ,p'gAl li,r Lt

(sesungguhnya Allah tidak memperbaiki amol orang-orang yang

membuat kerusakan).
, , 2 , _ec6 6 6.tii e # oi \i ,J:iq '$3- 6 '!?'oi '!?i3 'aibtbl

(Apakah agomamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa

yang disembah oleh bapak-bapak kami atau melarang knmi

memperbuot apa yang kamu kehendaki tentang harta kami). Para ahli

tafsir berkata, "Allah melarang mereka untuk merusak harta, maka

mereka pun berkata demikian, yakni apabila kami mau, maka kami

menjaganya; dan apabila tidak, maka kami meninggalkannya.

€r;t ,qJt tfi \ (Jangan kamu berikan harta-harta kamu

kepoda orang-orang yang tidak pandai membelanjakan harta). Ath-
Thabari berkata setelah menukil perkataan para ahli tafsir mengenai

lafazh sufahaa' (orang-orang yang tidak pandai membelanjakan

harta), "Pendapat yang benar menurut kami bahwa itu berlaku umum

bagi semua orang yang tidak pandai membelanjakan harta, baik masih

anak-anak atau telah dewasa, baik laki-laki maupun perempuan.

Maksud orang yang tidak pandai membelanjakan harta adalah mereka

yang menyia-nyiakan harta dan merusaknya dengan sebab pengaturan

yang tidak tepat."

t ,.t d 'yitt (dan melalatkan hajr [pembekuan asetJ dalam hal

itu). Yaksi, terhadap mereka yang tidak pandai membelanjakan harta.

Kalimat ini dianeksasikan kepada kalimat "menyia-nyiakan harta".

Kata hajr dalam bahasa berarti larangan. Sedangkan menurut

istilah syariat adalah larangan untuk membelanjakan harta.

Terkadang pembekuan aset itu dilakukan demi kemaslahatan

pemilik aset dan orang lain. Jumhur ulama membolehkan melakukan
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hal itu terhadap omng dewasa. Namun, Abu Hanifah dan sebagian

ulama madzhab Zhahiri tidak sependapat dengannya. Adapun Abu

yusuf dan Muhammad (dua ulama besar dalam madzhab Hanafi)

sependapat dengan jumhur ulama.

Ath-Thahawi berkata *Aku tidak melihat adanya keterangan

dari satrabat yang tidak membolehkan hair (pembekuan aset) terhadap

orang dewasa, tidak pula dari kalangan tabi'in kecuali dari Ibrahim

An-Nakha'i dan Ibnu Sirin."

Di antara hujjah jumhur ulama adalah hadits Ibnu Abbas bahwa

dia menulis kepada Najdah, "Engkau mengirim surat dan bertanya

kepadaku tentang kapan anak yatim dianggap mampu mengendalikan

harta? Ketahuilah, terkadang seseorang telah tumbuh jenggotnya tapi

akalnya masih lemah dalam mengambil dan memberi (membelanjakan

harta). Apabila dia mengambil untuk dirinya perkara terbaik yang

biasa dilakukan manusia untuk diri mereka, maka

ketidakmampuannya dalam mengurus hana dianggap berakhir'"

Maskipun riwayat ini hanya sampai kepada Ibnu Abbas, tetapi

telatr dinukil pula riwayat yang menguatkannya, seperti yang akan

disebutkan setelatr dua bab.

Lr:9, 
'f "p- 

6j (dan opa-apa yang dilarang dari penipuan).

Yakni, terhadap oftrng yang tidak pandai membelanjakan hartanya jika

tidak dilakukan hajr (pembekuan aset) kepadanya. Kemudian Imam

Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar tentang kisah orang yang

biasa ditipu dalam jual-beli, yang telah dijelaskan pada bab "Tidak

Disukai Penipuan dalam Jual-Beli", dalam pembahasan tentang jual-

beli.
Dalam pembahasan tersebut disebutkan cara penetapan dalil dari

hadits itu terhadap persoalan hair (pembekuan aset), serta bantahan

bagi mereka yang menjadikannya sebagai hujjah untuk tidak

memperbolehkannYa.

itr l r O jtL'# i? lur'tt1 Tr r t ungguhny a Al I ah me nghar amknn

atas l<amu durhaka terhadap ibu-ibu). Sebagian pendapat menyatakan

bahwa disebutkannya kata "ibu-ibu" secara spesifik, adalah karena
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perbuatan durhaka sering dilakukan terhadap mereka jika
dibandingkan dengan bapak-bapak. Hal itu merupakan akibat dari
sifat lemahnya kaum wanita. Di samping itu, untuk memberi
penekanan bahwa berbakti kepada ibu harus lebih didahulukan
daripada berbakti kepada bapak dalam hal kelembutan, kasih sayang
dan yang sepertinya.

Maksud penyebutan hadits tersebut pada bab ini terdapat pada

lafazh, )rllt zbbfg (don menyia-nyialan harta). Sementara jumhur

ulama berkata, "Sesungguhnya maksud 'menyia-nyiakan harta' adalah
tidak memperhitungkan dalam membelanjakannya." Sedangkan dari
Sa'id bin Jubair dikatakan bahwa yang dimaksud adalah
membelanjakan harta untuk hal-hal yang haram. Penjelasan hadits ini
selanjutnya akan disebutkan pada pembahasan tentang adab.

20. Hamba Sahaya Bertanggung Jawab terhadap Harta
Majikannya, dan Dia Tidak Bekerja Melainkan dengan Izin

Majikan

?nt oer1};i' f "f l' '?'; l.L ,s.ti,JG'o/!t,f
'ttt ,'r'

Lt,'€* :Jrr;'*j * hr Jt".i,r J';, '* ^fr 
qZ

*i g.,ylSt, ,^,b:r'* JrL"1 *: ytriu)d ,*rVJ*',
!.i'.. , . -. :..^,. ,. o,. c. . t-'r.i,. tr z o z ,1ctc . .),4.P €s Ytt Yil ? € or ,u-2 ,y) f J-P ps lt:
i,sG. 4:r'* Jrt ;, g;:* )6'e?:a(r,q,r"'*
,kUt'+.lit ei yht * it J'y 4:,ty 4
,^;:,:r'* i';:; *: yr, iri )i q J,*'St: ,Js '*j * \t

^#r'* JrLl ffrL6'€35
2409. Dan Az-Zuhri, dia i"r*utu, Salim Lin eUa.,tlah telah

mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Umar RA bahwasanya dia
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mendengar Rasulullah SAW bersabda, "setiap kamu adatah pemimpin

dan diminta pertonggungjawaban atas kepemimpinonnyo; imam

adalah pemimpin dan diminta pertanggungiawaban atas ke-

pemimpinannya, seorong laki-laki adalah pemimpin dalam

keluarganya dan diminta pertanggungjav,aban atas kepemimpinan-

nya, seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan

diminta pertanggungiawaban atas kepemimpinannya, dan pelayan

adalah pemimpin pada harta majikannya dan diminta

pertanggungiawaban atas kepemimpinannya." Dia berkata, "Aku
mendengar mereka (meriwayatkan) langsung dari Rasulullah SAW,

dan aku kira Nabi SAW bersabda pula, 'Seorang laki-laki adalah
pemimpin pada harta bapalmya dan diminta pertanggungjawaban

atas kepemimpinannya, kamu semua adalah pemimpin dan aknn

di mi n t a p e r t an g gungj sw ab an at a s ke p e m i m p i nanny a."

Keterangan Hadits:
Dalam bab ini disebutkan hadits Umar "Kamu semua adalah

pemimpin dan aknn diminta pertanggungiawaban atos

kepemimpinannye". Di dalamnya disebutkan, "Dan pelayon pada

harta majikannya dan diminta pertanggungiawabare...'. Demikian
yang disebutkan dalam riwayat Abu Dzar, sedangkan dalam riwayat

selainnya disebutkan, "pemimpin pada harta majikannya dan diminta
pertanggungjawaban...'. Adapun lafazh riwayat yang sesuai dengan

judul bab akan disebutkan pada pembahasan tentang nikah dari jalur

A yub, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Di dalamnya disebutkan, "Don
hamba sahaya adalah pemimpin pada harta majikannya dan diminta
pertanggungjawaban... ". Seakan-akan Imam Bukhari menyimpulkan
perkataannya "dan tidak bekerja kecuali dengan izin majikan" dari

lafazh hadits "dan diminta pertanggungjawaban...", sebab secara

zhahir dia akan ditanya; apakah melebihi dari apa yang diperintahkan

atau berhenti pada batas perintah.

1o io' * ,;t'+rt ;r't *it' ,k itr J'J,1j 4:,t*ry
)U, e ,y}t: ,Jti 'Jt 

t (aku mendengar mereka [meriwayatkanJ
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dari Nabi SAW, dan aku kira Nabi SAI{ bersabda pula, "Don seorang

laki-laki adalah pemimpin pada harta bapalcnya."). Hal ini jelas

menunjukkan bahwa yang mengucapkan kalimat "dan aku kiro"
adalah Ibnu Umar, dan aku telatr mengemukakan penegasan Al
Karmani di bab "Shalat Jum'at di Kampung" bahwa yang

mengucapkan kalimat itu adalah Yunus (perawi hadits itu dari Az-
Zuhri).

Penjelasan tentang hadits akan dipaparkan pada awal

pembahasan tentang hukum.
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nlat-;"-]tilr.,//
,0,/

a'l

*.',]G ,4
., - t -!Ar-l -/ct- tr-4jJrl :4-ri JLe

ov;A\ig
44. KITAB PERSELISIHAN DAN

PERTENGKARAN

1. Menghadirkan Lawan Perkara dan Perselisihan antara Muslim
dengan Yahudi

i.'- i,t, , o . t, 
'-, \, ,o. , of; >V, 'e :)-*.4!r r-e ra,&, iSs {* ; Jt?t f

L;*'aA.b l:"r e\t*;^ r*1..'# *>1 ilw *': *h'J:, |''J";',
f;Jb rrfut'# rt{ u rV f}>; I 'iu

2410. Dari Nazzal bin Sabrah: Aku *"nd"rr*u, Abdullah
berkata, "Aku mendengar seorang laki-laki membaca ayat yang aku

dengar dari Nabi SAW berbeda dengan itu. Aku memegang tangannya

dan mendatangi Nabi SAW, maka beliau bersabda, 'Kalian berdua

soma-sama benar'." Syu'bah berkata. "Aku kira beliau bersabda,

'Janganlah kalian berselisih. Sesungguhnyo orang-orang sebelum

kolian telah berselisih, makn merekq binosa'."

.c ,o tl, , r,t. 
-1,t, 'a zc ',.1 to. \. . . 1.o.t i o.jaJJl ,f b: o)>J .+l :Jt! +:c ;tl uet 6-t-* 

C_.,1 ,f
,,$ot & til ,jybr qltr,ifiir 'JLt ,,.idt € ,tr.,)
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f iu' ;* d,;t'e:it +;"',s,t#t+t'"*l,"r: *
y\t J:"'*1t a't ,i:jJ;, |ii :fi q os -r;?t'{,',
, *', f h' J:"'*:tt i6 .i?6 + *'{u'{:;t *;
|61 6;"6 y?, i\ ;t,;lZ-;St "$ ;; * ,;\:** Y

oifr 4; r'rf X, ;'i, qC "J;t;. ; i,iY,4- i i'ri'o'fi
.iirr ,t,r ',i ok'ri ,*AuG3a;o

2411. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Dua orang laki-laki
saling mencela; satu orang dari kaum muslimin dan yang lain dari

kaum Yahudi. Laki-laki muslim berkata, 'Demi yang memilih
Muhammad atas seluruh alam'. Laki-laki Yahudi berkata, 'Demi yang

memilih Musa atas seluruh alam'. Saat itu laki-laki muslim

mengangkat tangannya dan menampar wajah orang Yahudi. Si Yahudi
pergi kepada Nabi SAW dan mengabarkan apa yang terjadi pada

dirinya dan seorang muslim. Nabi SAW memanggil laki-laki muslim

dan bertanya kepadanya mengenai hal itu, maka dia pun

mengabarkannya. Nabi SAW bersabda, 'Janganlah kalian

melebihlranku dari Musa. Sesungguhnya manusio pingsan pada hari

Kiamat dan alru pingsan bersama mereka, lalu alal adalah orang

pertama yang sadar dan ternyata Musa berdiri di samping Arsy. Aku

tidak tahu apalrnh dia termasuk orang yang pingsan dan sadar

sebelumlat, atou dia termasuk orang yang dikecualikan oleh Allah' ."

f h' e it J;, rL{. :Jv.:; iur ,*:r"Gr';J.it r*-, gri *
| ".r, o'. '':. ..1 ..',.'.:, ,'.'.,', c

i,y, f)a? ;,,uiit 
(: U i-Ya'n:*i* ;a *;

:Jv, .irL\t ,i6 .,,t;3trr i y; 'i6 tU :Jvt +*i
,-;j, 'v ;; ;e, ,sn;'-ilrJ- a-ilu'^u- :JG ra.ei
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2412. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata, "Ketika

Rasulullah SAW duduk, datang seorang Yahudi dan berkata, 'Wahai

Abu Qasim! Wajahku telah ditampar oleh seorang laki-laki di antara

sahabatmu'. Nabi SAW bertanya, 'Siapa?' Si Yahudi menjawab,

'Seorang laki-laki dari kalangan Anshar'. Nabi SAW bersabda,

'Ponggil laki-laki i/a/' Nabi bertanya, 'Apakah engkau memukulnya?'
Laki-laki Anshar berkata, 'Aku dengar dia di pasar bersumpah: Demi
yang memilih Musa atas seluruh manusia. Maka aku katakan: Wahai

orang yang jelek! Apakah atas Muhammad SAW (uga)? Aku pun

marah dan memukul wajahnya'. Nabi SAW bersabda, 'Janganlah
kalian melebihknn di antara para nabi. Sesunggultnya manusia

pingsan pada hari Kiamat dan aku orang pertama yang dibangkitkan,

dan ternyata aku dapati Musa memegong salah satu tiang Arsy. Aku
tidak tahu apaknh dia termasuk di antara orang-orang yang pingsan

ataukah dicukupkan ketika pingsan yang pertama'."

.2. a , 6 t.o"ro. \" ,io.
L-tb| All G-t lr::+ dl a;-c n)i 6b) dl Ud-l ,-*t rf

: - c | 
"z 

t< tz !< 
o.

Utjdt'r;*, F 9J$i ,-r),tii cdJ" l$ .-p
I r-1, - I t a- .r / '/ " '
$"dt[; * eJ)il d)i

^)L ^t 
& I t,?,

L5' )41
:,. .

'jF
2413. Dari Anas RA bahwa seorang Yahudi memukul kepala

seorang budak perempuan dengan dua buah batu. Budak itu ditanya,

"Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadapmu? Apakah si

C / C, . , 2 C.

U:E 'tJ--F ;fr
z lz. t - t- 6 4,. t
.t--U cQ""l , ..rLJU
,'r. ,, ?.' o 'r: . i, .
,l.uls ,fi *s

oi. f . i. t a,. .,1: ..,m.'.
Jt ,Jll GLa s)t u. -fV c;9;ev

FATIIUL BAARI - 42I



fulan dan si fulan?" Hingga disebut nuuna orang Yahudi, maka dia

menganggukkan kepalanya. Orang Yahudi itu ditangkap dan

mengakui perbuatannya. Maka, Nabi SAW memerintahkan agar

kepala orang Yahudi itu dipukul pula dengan dua buah batu.

Keterangan Hadits:
(Bismillahirrahmanirrqhim. Menghodirkan lawan perkara dan

perselisihan antara muslim dengan Yahudi). Demikian yang dinukil

oleh kebanyakan perawi, sementara pada sebagian mereka disebutkan

"Dan seorang Yahudi", yakni dalam bentuk tunggal. Abu Dzar

menambahkan di bagian awalnya kalimat "Dalam perselisihan atau

pertengkaran", dan di bagian tengahnya dia menambahkan kata

mul az amah (menyertai).

Kata Al Isykhaash berarti menghadirkan lawan perkara dari satu

tempat ke tempat lain. Sedangkan kata mulazamah berasal dari kata

luzuum (menetapi). Maksudnya adalah, larangan dari orang yang

berpiutang terhadap orang yang berutang agar tidak membelanjakan

hartanya hingga dia melunasi utangnya. Kemudian Imam Bukhari

menyebutkan empat hadits.

Perawi pada hadits pertama, yakni An-Nazzal bin Sabrah Hilali,
termasuk pemuka tabi'in. Sebagian ulama menyebutkannya di antara

deretan sahabat, karena dia sempat bertemu mereka. Tidak ada

riwayatnya dalam kitab Shahih Bukhari selain hadits ini dari Abdullah

bin Mas'ud, dan satu lagi dalam pembahasan tentang asyribah

(minuman) dari Ali. Lalu lmam Bukhari menyebut kembali hadits di

atas pada pembahasan tentang kisah para nabi dan keutamaan Al

Qur'an.
Adapun yang dimaksudkan di tempat ini adalah kalimat, 'c'':it'g

'&t y ir' o,; ),1?; b. i>5b l+. (aku mengambil tangannya dan

membawanya untuk mendatangi Rasulullah SAn, sebab bagian ini

sesuai dengan judul bab.

Hadits kedua dan ketiga, masing-masing berasal dari Abu

Hurairah dan Abu Sa'id Al Khudri tentang kisah seorang Yahudi yang
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ditampar oleh seorang muslim, dimana dalam hadits itu disebutkan
"Demi yong memilih Musa". Masalah ini akan dijelaskan pada

pembahasan tentang kisah para nabi. Sedangkan lafazh pada hadits
Abu Sa'id, "Demi yang memilih Musa qtas seluruh manusio",
sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan 'Atas seluruh
nabi'.

Hadits keempat dari Anas, yaitu tentang kisatr orang Yahudi
yang memukul kepala seorang wanita dengan dua buah batu, yang
akan dijelaskan pada pembahasan tentang diyat (denda membunuh).

2. Menolak Urusan Orang yang Tidak Pandai Membelanjakan
Harta dan Orang yang Akalnya Lemah Meski Imam [Pemimpinl

Belum Melakukan Hajr (Pembekuan Aset) Terhadapnya

'"olt ,:i & hr q, /rc * ?'i:,
.;t1: ; ,uflt Ss o:';it

t:6 riy :itsc SG,
t,,-.cr,ctl-al

ai:c y-l d oArU

Disebutkan dari Jabir RA bahwa Nabi SAW menolak perbuatan

orang yang bersedekah sebelum adanya larangan, kemudian beliau
melarangnya.

Malik berkata, "Apabila seseorang memiliki harta pada orang
lain, dan orang itu memiliki budak tapi tidak memiliki harta selain
budak itu, lalu dia memerdekakan budaknya, maka dia tidak
diperbolehkan memerdekakannya."

Keterangan Hadits:
(Bab menolak urusan orang yang tidak pandai membelanjakan

harta dan orang yang akalnya lemah meski imam [pemimpinJ belum
melakuknn hojr [pembekuan asetJ terhadapnya). Yakni, sesuai

dengan pendapat Ibnu Al Qasim. Namun, Al Ashbagh membatasi hal
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itu pada orang yang tampak ketidakpandaiannya dalam mengurus

harta. ulama selainnya berhujjah dengan kisah seorang laki-laki yang

biasa ditipu ketika melakukan jual-beli, dimana Nabi SAW tidak

melakukan hajr (pembekuan aset) terhadap orang itu dan tidak pula

rnembatalkan j ual-beli yang telah di lakukannya.

trmam Bukhari mengisyaratkan dari hadits-hadits yang

disebutkan pada bab ini tentang perbedaan hukum perbuatan orang

yang jelas-jelas menyia-nyiakan harta. Apabila dia membelanjakan

harta dalam jumlah yang besar atau mencakup seluruh hartanya, maka

perbuatannya ini ditolak. Berdasarkan ini, dapat dipahami kisah

majikan yang menjanjikan kebebasan budaknya setelah dia [majikan]
meninggal dunia. Namun, apabila dia membelanjakan harta dalam

jumlah yang relatif kecil atau membuat suatu syarat yang dapat

mengamankan hartanya, maka perbuatannya itu tidak ditolak.

Berdasarkan ini, dapat dipahami kisah laki-laki yang biasa ditipu

dalam jual-beli.

o:;-,!it & "r') Pi y lo' -p o3r ;ti iia litr qi lE V i:;i
lry j,#' # (Disebutkan dari Jabir bahwa Nabi SAW menolak

perbuatan orang yang bersedekah sebelum adanya larangan,

kemudian beliau melarangnya). Menurut Abdul Haq, yang dimaksud

adalatr kisah majikan yang menjanjikan kemerdekaan bagi budaknya

setelah dia (majikan) meninggal dunia. Kemudian Nabi menjual

budak itu.

Ibnu Baththal dan ulama sesudahnya hingga Al Mughlathai

mengisyaratkan untuk menjadikannya sebagai hujjah ketika

membantah Ibnu Shalah atas pendapatnya bahwa apayury ditetapkan

Imam Bukhari tanpa menggunakan lafazh yang tegas, sehingga dia

tidak memastikan hadits itu sebagai hadits shahih'

Al Mughlathai berkata, "Imam Bukhari telah menyebutkan

tanpa menggunakan lafazh yang tegas, tetapi dalam pandangannya

hadits ini shahih." Namun, pernyataan Al Mughlathai ditanggapi oleh

syaikh kami dalam kitabnya, An-Naktu ala lbni Ash-Shalah, "[mam

Bukhari tidak rnemaksudkan kisah majikan yang menjanjikan
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kebebasan budaknya dengan hadits mu'allaq ini. Akan tetapi, yang dia
maksudkan adalah kisah seorang laki-laki yang masuk sementara
beliau sedang berkhutbah, lalu beliau memerintahkan mereka agar
bersedekah untuknya. Kemudian dia datang pada kedua kalinya dan
bersedekah dengan salah satu dari kedua bajunya, maka Nabi SAW
mengembalikan kepadanya. "

Selanjutnya dia mengatakan bahwa hadits ini lemah,
diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni serta selainnya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa hadits itu tidak diriwayatkan
oleh Jabir, tetapi diriwayatkan Abu Sa'id Al Khudri; tidak pula
tergolong hadits yang lemah, bahkan derajatnya mungkin shahih atau
hasan.

Riwayat yang dimaksud telah dinukil oleh para penulis kitab
Sunan dan dinyatakan shahih oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu
Khuzaimah, Ibnu Hibban dan lainnya. Saya telah membahasnya
panjang lebar dalam tulisan saya tentang Ibnu Shalah. Adapun yang
tampak pertama kali adalah bahwa yang dimaksud Imam Bukhari
adalah hadits Jabir mengenai kisah seorang laki-laki yang datang
membawa sebongkah emas yang dia dapatkan di lokasi penambangan.

Laki-laki itu berkata, ',"?lt 6* ,Su J.6 )(j'iO ,t ojj. Ar 
'Jy,) 

6_

tto-. e! t-e. ..'. t.oW i A;'o:r6i 6? *r !.d.'€';.;i.jti ,i6 j ,W,ii.t;itloo ,i*

e )*' ,f 
'tl:r}l, ti1',urrlt ;e- ('wahai Rasulullah, ambillah ia

dariku sebagai sedekah! Demi Allah aku tidak memiliki harta selain
itu!" Maka Nabi berpaling darinyo. Lalu laki-laki itu mengulangi
perkntaonnya dan Nabi SAW melemparkan emas tersebut kepodonya
seraya bersabda, "Bagaimana mungkin seseorsng di antara kamu
datang dengan hartanya don dia tidak memiliki harta selain itu lalu
bersedekah dengannya? Kemudian dia duduk dsn -setelah itu-
meminta-minto kepada manusia. Sesungguhnya sedekah itu adalah
dari sisa kebutuhan.").

Hadits ini dinukil oleh Abu Daud dan dinyatakan shahih oleh
Ibnu Khuzaimah. Namun, kemudian tampak bagi saya bahwa yang
dimaksud oleh Imam Bukhari adalah kisah majikan yang menjanjikan
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kebebasan budaknya setelah dia meninggal dunia. Hanya saja Imam

Bukhari tidak menyebutkannya dengan lafazh yang tegas menyatakan

i<eakuratannya, karena bagian yang tersebut pada bab ini tidak

memenuhi kriteria hadits shahih dalam kitabnya.

fuwayat itu berasal dari jalur Abu Zubair, dari Jabir, dia berkata,

*'t y io' ,,r-a !,'l"t-,, u: * ,;:''* 'i t* itfi q q ,y')'6*.i

! ,'Jsi \i"* jr; i-rif isut lsrrrong laki-laki dari bani (Jdzrah

memerdekakan budak miliknya setelah dia meninggal dunia. Keiadian

itu sampai kepada Rasulullah SAW, maka beliau bertanya, "Apakah

engkau memiliki harto selain itu? " Laki-laki tersebul menjawab,

"Ticlak!"). Lalu disebutkan, i7'#'ry ,t+i. 'O:tzi 'o;7)\i,t.,|,ut

alliX, (Kemudian beliau bersabda, "Mulailah dari dirimu, dan

bersedekahlqh kepadanya. Apabila ada kelebihan, mako untuk

keluargamu.").
Keterangan tambahan ini dinukil oleh Abu Zubair 

-seorangdiri- dari Jabir, sementara Abu Zubair tidak masuk kategori deretan

perawi dalam kitab Shahih Bukhori, dan Imam Bukhari pada

umunnya tidak menukil hadits dengan lafazh tegas kecuali riwayat itu

memenuhi kriteria hadits shahih dalam kitabnya.

3. Barangsiapa Menjual untuk Orang yang Akalnya Lemah dan

Sepertinya, lalu Harganya Diserahkan kepadanya serta

Memerintahkan Mengurus Harta dengan Baik dan Menegakkan

Urusannya. Apabila Ia Melakukan Kerusakan Setelah itu, maka

itu Dilarang

gt \t ;,'o;r o,t

W',;:t lil :r.-Jlt) rr s'

Hal itu karena Nabi SAW melarang menyia-nyiakan harta, dan

beliau bersaMa kepada laki-laki yang ditipu dalam jual-beli, "Apabila
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2414. Dari Abdullah bin Dinar, dia berkata, aku mendengar Ibnu
Umar RA berkata, "Pernah seorang laki-laki biasa ditipu dalam jual-
beli, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, 'Apabila engkau

melakukan jual-beli, maka katakan tidak ada penipuan', lolu orang
itu pun biasa mengatakannya."

engknu melakukan jual-beli mako katakan, 'Tidak ada penipuan'."
Dan Nabi SAW tidak mengambil hartanya.

ok :Ju t:i:L ?nt oa, '-* ,tl
i;a ;-t;. ti1 :;t-1'* \t *

;i
.l#t

2415. Dari Jabir RA, "sesungguhnya seorang laki-laki
membebaskan seorang budak miliknya dan dia tidak memiliki harta

selain budak itu. Maka Nabi SAW menolaknya, lalu Nu'aim bin An-
Nahham membeli budak tersebut dari beliau."

Keteransan Hadits:
(Barangsiapa menjual untuk orang yang okolnya lemah atau

yong sepertinya, lalu harganya diserahkon kepadanya serta

memerintahksn mengurus harta dengan baik... dan seterusnya).

Demikian yang dinukil semua perawi. Sementara dalam riwayat Abu
Dzar disebutkan, "Bab barangsiapa menjual..." dan seterusnya".

Namun, versi yang pertama lebih tepat.

Pada pembahasan terdahulu telah dikemukakan penjelasan

tentang apa yang dia sebutkan di tempat ini, dan seseorang tidak
dilarang membelanjakan harta kecuali setelah tampak bahwa
perbuatannya itu dapat menimbulkan kerusakan. Adapun mengenai

hadits tentang larangan menyia-nyiakan harta telah disebutkan pada

, c . 
".1 

.4 ,c ). c, c /t:re, :dt JI4) J .JJl + jP

'41 ';i*'F ,:L*",V;
tt

.'[i:".rKi .d.y* )

t:rL 1bi f,-; Li & hr o*: te ;
U *-l-iLrfiu *r*'1" Jr'$t

ta ,l .t.r c'.
o)J o-9 jc;i
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dua bab sebelumnya. Sedangkan hadits tentang laki-laki yang ditipu

telah dijelaskan dalam pembahasan tentang jual-beli. Kemudian hadits

tentang laki-laki yang membebaskan budak dengan syarat setelah dia

[majikannya] meninggal dunia akan dijelaskan pada pembahasan

tentang membebaskan budak.

4. Perkataan Orang yang Berperkara Satu Sama Lain

lt ,5";'r i6 ,i6 "; i,r 
',tt it rs * 6b * ,ftiri ,f

A,'e4,7uU'*i,f &'-,,r i,&: * ot J.
!r, e,l;:lr Jw :Jv i,2i y;jbt 4 # :it ,5"

;y^l:; ,G:1^A ,b\i )4t'4 ,h' ,;t q ok .U; ok
'UiisL':f i' ,k ytJ';'r,).J*,*'t!t\t* 4t
\, 'rct. , il
orI d_r,r ! ,* ,ju .Lit -r :qr;# iw ,iti (,l ,llt g"^i;.

'yt 
yro):F- &i)1 ,,)t) , jr;Xt',);:u C,a'J'ij *-oi\

.a,-1r ;T JL O')i tZ;'n4W1:

2416-2417. Dari Al A'masy, dari Syaqiq, dari Abdullah RA, dia

berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa bersumpah dan dia

berdusts dalam sumpahnya itu hanya demi mendapatkon harta

seorang muslim, niscaya dia akan bertemu Allah dimana Allah dalam

keadaan murka kepadanya." Asy'ats berkata, "Demi Allah, hal itu
terjadi padaku! Aku pernah memiliki sebidang tanah bersama seorang

Yahudi. Lalu dia mengingkariku dan aku mengajukannya kepada Nabi

SAW, maka beliau bertanya, 'Apakah engkau memiliki bukti?' Aku

berkata, 'Tidak!' Nabi SAW bersabda kepada orang Yahudi,

'Bersumpahlah!' Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, jika demikian, dia

akan bersumpah lalu pergi membawa hartaku!' Maka Allah

menurunkan ayat,'sesungguhnya orong-orang yang menukar ianji
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(nya dengon) Allah dan sumpah-sumpah merelca dengan harga yang
sedikit...' hingga akhir ayat" (Qs. Aali Imraan (3): 77)

ir -+w 
'^fi A br oe, * * ,tuu. j; *t../. iNr *e f

& t+,?i "*rJ.r*i, G' 4?"; ok LT-t' ,)L Gi
I '.

e q\ert,i- e ;t *'i Y \' J* i' r?' W
,jG .1' J';:, t;-'d! ,j$ |S 6- :cl'r. !:;,L |-,L Jb*
.at;?; t:-';iui,i6 - pilr Ui gtC'ri- tr' qt i'&

,;i$i,jo
2418. Dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dari Ka'ab RA,

"Sesungguhnya dia menagih utang kepada Ibnu Abi Hadrad di masjid,

sampai suara kedua orang itu meninggi dan terdengar oleh Rasulullah

SAW, sementara beliau ada di rumahnya. Beliau keluar menuju

keduanya hingga menyingkap tirai kamarnya seraya berseru, 'Wahai

Ko'abl'" Ka'ab berkata" *Aku menyambut seruanmu, wahai

Rasulullah!" Rasulullah SAW bersabda, "Kurangilah piutangmu
sekian" [Beliau mengisyaratkan kepada Ka'ab, yakni setengah] Ka'ab
berkata, "Aku telah melakukannya, wahai Rasulullah!" Nabi bersabda

(kepada Ibnu Abi Hadrad), "Berdirilah dan tunaikan utangmu"

^fi 
";s;ar ,* J #"St .';L * ilt ,;.t1'-i t ,,W ;t *

lr/4

; ?V +|JAu i,r q, 
=wt 

;'#'e-,it"
it Jy-, ot{i ,113;i c * e al';st;;; G lr c. #
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e 4l 
'll 

oJ, Jftrl rrl o.t5-2 cta=;ljl *: *
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^ 
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2419. Dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Zubair, dari

Abdunahman bin Abdul Qari, dia berkata: Aku mendengar Umar bin

Khaththab RA berkata, "Aku mendengar Hisyam bin Hakim bin

Hizam membaca surah Al Furqaan berbeda dengan apa yang biasa aku

baca. Sementara Rasulullah SAW pernah membacakannya kepadaku.

Hampir-hampir aku segera melakukan sesuatu terhadapnya.

Kemudian aku tunggu hingga selesai. Lalu aku tarik dia dengan

selendangnya dan aku bawa menghadap Rasulullah SAW. Aku

berkata, 'sesungguhnya aku mendengar orang ini membaca berbeda

dengan apa yang engkau bacakan kepadaku'. Beliau bersabda

kepadaku, 'Lepaskan dia!' Kemudian beliau bersabda kepadany4

'Bacalah!' Maka dia pun membaca. Nabi SAW bersabda,

'Demikianlah surah ini diturunkan!' Kemudian beliau bersabda

kepadaku, 'Bacalah!' Maka aku pun membaca. Lalu beliau bersabda,

'Demikianlah surah ini diturunkan. Sesungguhnya Al Qur'an
diturunknn dengan tujuh huruf [yalcni tujuh versi bacaanJ, mako

bocalah apa yang mudah darinya'."

Keterangan Hadits:
(Bab perkataon orang yang berperkara satu ssrna lain), yak-ri

dalam hal-hal yang tidak mengharuskan had (hukuman yang telah

ditentukan batasannya) maupun ta'zir (hukuman yang belum ada

batasannya), maka hal ini bukan termasuk ghibah yang diharamkan.

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan empat hadits. Hadits

pertama dan kedua dari Ibnu Mas'ud dan Al Asy'ats tentang sebab

turunnya firman Allah, "sesungguhnya orang-orang yang menukar

jonji fnya denganJ Allah...", yang disebutkan juga pada bab

"Berperkara Mengenai Sumur".

Adapun yang dimaksud di tempat ini adalah kalimat, "Aku

berlrata, 'Wahai Rasulullah! Jikn demikian, ia bersumpah, lalu dia

pergi membawa hartaku'." Di sini Asy'ats telah menuduh orang
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Yahudi itu telah berdusta, tetapi Nabi SAW tidak menjatuhkan
hukuman apapun kepadanya, sebab Asy'ats hanya mengabarkan apa
yang dia ketahui kepada lawan perkaranya ketika dia merasa
terzhalimi.

Hadits ketiga adalah hadits Ka'ab bin Malik tentang kisahnya
menagih utang kepada Ibnu Abi Hadrad, yang telah dikemukakan
pada bab "Menagih Utang dan Tidak Membiarkan Orang yang
Berutang di Masjid". Di sini tidak dimaksdukan kalimat "Suaro
keduanya meninggi", sebab ia tidak memiliki hubungan dengan judul
bab. Akan tetapi, Imam Bukhari hendak mengisyaratkan kepada

lafazh yang tercantum pada sebagian jalur periwayatan, yaitu AXi
(Keduanya saling bertengkar), sebagaimana yang telah dijelaskan
bahwa inilah yang menjadi sebab diangkatnya pengetahuan tentang
lailatul qadar. Maka, hal ini mengindikasikan bahwa masing-masing
dari keduanya mengucapkan perkataan yang mengakibatkan
demikian, dan inilah yang menguatkan judul bab.

Hadits keempat adalah hadits Umar tentang kisahnya bersama
Hisyam bin Hakim mengenai bacaan surah Al Furqaan. Dalam hadits
ini di samping Umar mengingkarinya melalui ucapan, dia juga
melakukan pengingkaran dengan perbuatan berdasarkan ijtihadnya.
Oleh karena itu, Nabi SAW tidak menghukumnya. Hal ini akan
dijelaskan pada pembahasan tentang keutamaan Al Qur'an.

5. Mengeluarkan Pelaku Maksiat dan Orang yang Bertengkar
dari Rumahnya Setelah Diketahui

',;r1 ',t f ,ri'*i *vliu1
Umar telah mengeluarkan saudara perempuan Abu Bakar ketika

meratapi mayit.

,l=oit o.. o'7
Jrl dl ia**-a -lrd :Ju', )qf hr J*Ut*i;.:;^ ,r. i r
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G';:\i ;:t'2r 'dcf i;*
2420. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Sungguh terbetik dalam hatiku untuk memerintahkan shalat agar

didirikan, kemudian aku pergi dari arah belaknng menuju rumah

orong-orqng yang tidak menghadiri shalat [iamaahJ, lalu aku

m e mb akar -rum ah- me r e kn."

Keteransan Hadits:
(Bab mengeluarknn pelaku malaiat dan orang yang bertengkar

dari rumahnya seteloh diketahul). Yakni setelah diketahui keadaan

mereka, atau setelah diberitahukan kepada mereka tentang hukum
perbuatan itu. Hal ini dilakukan untuk memberi pelajaran kepada

mereka.
. oz-"r;6 t F. gri '8i '# t?f Ui (Umar telah mengeluqrkan

saudara Orr"'*Ouon Abu Bakar ketika meratapi mayit). Riwayat ini
disebutkan dengan sanad yang maushul oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab

Ath-Thabaqat melalui sanad yang shahih dari jalur Az-Zuhri, dari

Sa'id bin Al Musayyab, dia berkata, *i;iolc,rtll k i.1 e:i il
,*ri'* ,r,1 i JlLy;,g.i, * yry.Jub ,:;6"$W'*'p ,7'jt,

d,!j* q €$t Op c:t;.p al"llq u>lii -itl?i (Ketika Abu Bakar

meninggal dunia, maka Aisyah mengumpulknn paro wanita untuk

meratap. Hal itu sampai kepada Umar, maka beliau melarang, tetapi

mereko tidak mau menghentikannya. Umar berkata kepada Hisyam

bin Al Walid, "Keluarlah ke rumah Abu Quhafah -yalmi Ummu

Farwah- lalu pukullah ia dengan beberapa cambukan!" Maka,

wanita-wanita yqng sedang merqtap langsung bubar ketika

mendengar hal itu.).

Ishaq bin Rahawaih menyebutkan riwayat ini dengan sanad

yang moushul dalam Musnad-nya melalui jalur lain dari Az-Zlhri, dan

di dalamnya disebutkan, aiilr,, i|lii;r'a1;r ;V"S;* luatra
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wanita-wanita itu keluar satu-persatu dan dia memukul mereka

dengan cambuk). Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu

Hurairah mengenai keinginan Nabi SAW untuk membakar rumah-

rumah orang-orang yang tidak menghadiri shalat jamaah. Hal ini telah

dikemukakan pada bab "Kewajiban Shalat Berjamaah". Adapun yang

dimaksudkan di tempat ini adalah apabila rumah-rumah itu dibakar,

niscaya mereka akan segera keluar. Ini menunjukkan bahwa

mengeluarkan pelaku maksiat dari rumahnya merupakan tindakan

yang lebih patut dilakukan. Sedangkan mengeluarkan orang yang

bertengkar dari rumah dapat dilakukan jika pertengkaran mereka telah

menjurus kepada hal-hal yang mengharuskan mereka untuk

dikeluarkan.

6. Penerima Wasiat Mendasari Dakwaannya dengan Perkataan

Orang yang Telah Meninggal Dunia (Mayit)

rL*Lr fG; ,rj ,;'&)'^a,; ''bLi W h, u7.: ^--.c ?
), J;; rJ- :'i;-, lt;i'*--: li it € *', y \t * 4t jy
'J$3 .dt ';y 4.'*3 yi it -pi oi L;$ riy o.i d,G'si

J:" Ut "ii .s) iti & u) ,qt,i yi ;rt o*i :alJ'; U3b
tlSt ,'^,.i; 'rb 6- U ';^ i,:ra ,i* ti. ti::, *: + ?t,

:,:. .z lc 
.

.ei";(.i #$ r,4.
2421. Dari Aisyah RA bahwa Abd bin Zarn'ah dan Sa'ad bin

Abi Waqqash mengajukan perkara kepada Nabi SdW mengenai anak

dari budak wanita Zam'ah. Sa'ad berkata, "Wahai Rasulullah!,

Saudaraku telah mewasiatkan kepadaku, 'Apabila engkau datang (ke

Makkah), lihatlah anak dari budak wanita Zam'ah. Ambillah dia,

karena sesungguhnya dia adalah anakku'." Abd bin Zarrf ah berkata,

"Anak itu adalah saudaraku dan anak dari budak wanita bapakku,

dilahirkan di atas tempat tidur bapakku." Nabi SAW melihat
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kemiripan yang jelas dengan Utbah, beliau bersabda, "Anak ini

untulonu, wahai Abd bin Zam'ah! Anak adalah untuk pemilik tempat

tidur [suamiJ. Berhijablah darinyo, wahai Saudah!"

KeteranEan:
(Bab penerima wasiat mendas{tri dakwaannya dengan

perlataan orang yang telag meninggal dunia fmayitfi. Yakni, baik

dalam memasukkan sesuatu ke dalam haknya ataupun hal-hal lain

yang berhubungan dengan hak.

Dalam bab ini disebutkan hadits Aisyah tentang kisah Sa'ad dan

Ibnu Zam'ah. Ibnu Al Manayyar berkata yang kesimpulannya adalah,
..Penerima wasiat boleh mengajukan dakwaan berdasarkan apa yang

dikatakan pemberi wasiat, dan masalah ini tidak dipertentangkan.

Seakan-akan Imam Bukhari bermaksud menjelaskan dasar ijma'

dalam masalah ini.- Hadirc ini akan diterangkan pada pembahasan

tentang fara'idh (hukum waris), dan telatr disebutkan dengan lafaztr

yang lebih lengkap di awal pembahasan tentang jual-beli.

7" Meneliti dan Berhati-hati Terhadap Orang yang

Dikhawatirkan KebumkannYa

,-pt4t: #,t )r-lt f.; * tk o$ u: fi:
runu euuas dan Ikrimah membatasi yang demikian itu pada

mengajarkan Al Qur'aq Sunnah dan hal-hal yang wajib.

*.,jrrit i:t?or uyrr;-;(r'q ^f; * ,rj i.^;-,*
,f i,hr*ir; ,y t\-'*: "lr?r' * i,J;t
e -,., x1..1,t 4t4 orp-ti *;.r #i '"? .JUf ij L* xi ia'i'>
;,1;*; +i, e i'i';i y\L;*.^*xir €l;
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2422. Dari Sa'id bin Abu Sa'id bahwa dia mendengar Abu

Hurairah RA berkata, "Rasulullah SAW mengirim pasukan berkuda
ke arah Najed. Lalu pasukan itu kembali sambil membawa seorang

laki-laki [tawanan] dari bani Hanifah yang bernama Tsumamah bin
Utsal, pemimpin penduduk Yamamah. Mereka mengikatnya di salah

satu tiang masjid. Lalu Rasulullah SAW keluar menemuinya dan

bertanya, 'Apakah yang oda padcmu, w,ahai Tsumamah?' Dia
menjawab, 'Padaku ada kebaikan wahai Muhammad!'...sampai pada

lafazh. . . maka beliau bersabda,' Le pas kanl ah Tsumamoh !"'

Keteransan Hadits:

f.t$,i *t,ITJJ, # {''{k /# it $3ebnu Abbas rtan

Ilrimah membatasi pada mengajarkan Al Qur'an, Sunnah dan hal-hal
yang wajib). Riwayat ini disebutkan dengan sanad yang maushul oleh
Ibnu Sa'ad dalam krtab Ath-Thabaqat dan Abu Nu'aim dalam lotab Al
Hilyah dari jalur Harnmad bin Zaid, dali Az-Zubair Al Khirrit, dari

Ikrimah, dia berkata, Jid' *l € ffi- le $r ori (Biasanya lbnu

Abbas membuat ikatan pada kakiku...) dan seterusnya seperti

disebutkan di atas. Kemudian disebutkan hadits Abu Hurairah tentang
kisah Tsumamatr bin Utsal secara ringkas. Adapun yang menjadi dalil
adalah lafazh,.rr;ir Si* u i-sl. lkj (mereka mengikatnya pada

salah satu tiang masjid). Penjelasan secara lengkap akan dipaparkan
pada pembahasan tentang peperangan.

8. Mengikat dan Menahan di Tanah Haram

,-;;l I ot*r*f,.f.;'>,>;),* ;4t ofrtj
yygf irr;*tt ;'*:; I o, ,:4"&v'q:, o;;-"of JL

,'-',1 tc. ,u.,
-) lc- -F J.c.*,
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'*,;3'i'Ft.:6:
Nafi' bin Abdul Harits membeli rumah di Makkah dari Shafwan

bin Umayah untuk dijadikan penjara atas dasar apabila Umar ridha,

maka pembelian itu adalah untuknya; dan jika tidak, maka bagi

Shafivan 400 dinar. Ibnu Zubair telah memenjarakan di Makkah.

#'*3 y \, J:" Ut '>'3. :Jb & ilr 'eb'ri;;^ 
eri *

iqi l6i';'ii d id +,t i hi *ir^i,y'E
,"-l..l'ir $:t-r U 1,ti

2423. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Nabi SAW mengutus

pasukan berkuda ke arah Najed, lalu pasukan itu kembali dengan

membawa [tawanan] seorang laki-laki dari bani Hanifah yang

bernarna Tsumamah bin Utsal. Mereka mengikatnya di salatr satu

tiang masjid."

Keteransan Hadits:
(Bab mengikat dan menahan di Tanah Haram). Seakan-akan

Imam Bukhari menjadikannya sebagai bantahan terhadap pendapat

yang dinukil dari Thawus.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur Qais bin Sa'ad

dari Thawus, cj C'ork-yrb #.g!A1 ,:J'F"-k*;'c;e'i:S';oti 
"fi

&i; (Bahwasanya dahulu tidak disukai ada peniara di Makkah. Lalu

dia berluta, "Tidak pantas rumah sil<saon berada di rumah

rahmat.").
Maka, Imam Bukhari bermaksud membantah perkataan Thawus

dengan atsar lbnu Umar, Ibnu Az-Zubair, Shafivan dan Nafi', dimana

mereka adalah para sahabat. Atsar ini diperkuat oleh kisah Tsumamah

yang diikat di masjid Madinah yang termasuk Tanah Haram. Meski

demikian, hal itu tidak menghalangi untuk mengikatnya di sana.
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Lt... *,P.rlri oreir * A €s o?,i (Nafi' bin Abdut

Harits membeli rumah di Mafi*ah untuk penjara). Riwayat ini
disebutkan dengan sanad yang maushul oleh AMurrazzaq dan Ibnu
Abi Syaibah, serta AI Baihaqi melalui beberapa jalur dari Amr bin
Dinar, dari Abdurrahman bin Farukh. Nafi' bin AMul Harits dan
Shafiuan bin umayatr tidak memiliki riwayat dalam lcttab shahih
BuWtari selain di tempat ini.

Ada kemusykilan mengenai kebimbangan jual-beli yang tertera
dalam hadits irn,*Apabila Umm ridha, maka jual-beli untubtya: dan
jilu tidah maka bagi Shafwan 400 dinar". Ibnu Al Manalyar
mencoba mendudukkan persoalan dengan mengatakan batrwa
biasanya harga barang menjadi tanggungan pembeli meski dia
membeli untuk orang lain, sebab dia yang terlibat langsung dalam
transaksi. seakan-akan Ibnu Al Manayyar berhenti pada makna
lahiriah lafazh riwayat mu'allaq tanpa memperhatikannya secara
sempurna. Oleh karena itu, dia mengira 400 dinar merupakan harga
barang yang dibeli Nafi'. Padatral tidak demikian, bahkan harganya
adalah 4000. Yang benar bahwa Nafi' adalatr pembantu Umar di
Makkah- oleh sebab itu, dia mensyara&an bahwa keputusan akhir ada
pada Umar setelah dia melakukan akad, sebagaimana yang dinyatakan
dengan tegas oleh mereka yang menukil hadits ini dengan sanad yang
maushul-

Adapun masalatr Nafi' mensyaratkan bagi Shafiran 400 dinar
jika Umar tidak ridha, ada kemungkinan sebagai imbalan, karena dia
telah memanfaatkan rumah-rumatr itu sarnpai adajawaban dari Umar.

Umar bin Syabah meriwayatkan dalam pembahasan tentang
Makkah dari Muhammad bin Yalrya Abu Ghassan Al Kannani, dari
Hisyam bin Sulaiman, dari Ibnu Juraij , .r'g |rfir olrlir * i e$'Ji"0,,b 

, ;i{-6; 7a:6 k Jb f\b (sesunsguhnya Nafi, bin

Abdul Harits Al Khuza'i adolah pembantu [pegawaiJ Umar di
Makkah, lalu dia membeli rumah-rumah dari Shafwan untuk
dijadilrnn penjara...) dan seterusnya seperti di atas. Akan tetapi,
dalam riwayat ini dikatakan "lima ratus" sebagai ganti lafazh "empat
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ratus",lalu di bagian akhir disebutkan, e :v'fu JA'fi Qnilah yang

di namakan p e nj ar a Ar i m).

* ;rt 'ryr 'g;A2 (Ibnu Zubair memeniaraknn di Makkah)'

Khalifah bin Khayyath menyebutkannya dengan sanad yang moushul

dalam kitabnya At-Tarikh, dan Abu Al Farj Al Ashbahani dalam kitab

Al Aghani, serta selain keduanya dari beberapa jalur. Di antaranya

riwayat Al Fakihi dari Amr bin Dinar, dari Al Hasan bin Muhammad

(yani Ibnu Hanafiyah), dia berkat a, 46j13r )$ e \Fi^?i 1!1 $ 01.-t-i

,t €rt db "JL & i?' i";,si'$i e ,:i'cjiIlt 'l)b f: (Ibnu

Zubair menangkap dan menahanku di Dar An-Nadwah, di penjara

Arim. Kemudian aku melarikan diri darinya dan tetap berkelana di

gunung-gunung hingga sampai kepada bapakku di Mina).

Peristiwa ini diabadikan oleh Katsir lzzah dalam bait syairnya

yang ditujukan kepada Ibnu Zubair:

Englcau kataknn l<epada siapayang englcau temui

bahwa engkau adalah seorang ahli ibadah.

Akan tetapi, ahli ibadah yang sesungguhnya adalah orang yong

teraniaya di penjara Arim.

Al Fakihi menyebutkan alasan mengapa penjara itu dinamakan

Arim. Arim adalah nama mantan budak Mush'ab bin Abdurrahman

bin Auf. Mush'ab marah terhadap Arim dan membuatkan untuknya

bangunan satu hasta berbentuk persegi, kennudian Arim dimasukkan

dan atasnya ditutup hingga dia meninggal dunia, maka tempat itu

dinamakan penjara Arim. Al Fakihi mengatakan bahwa penjara

tersebut terletak di Belakang Dar An-Nadwah.

umar bin Syabah menyebutkan bahwa sebab kemarahan

Mush'ab terhadap Arim adalah karena dia sangat loyal kepada Amr

bin Sa'id bin Al Ash. Ketika Amr menyiapkan pasukar atas perintah

Yazid bin Muawiyah untuk menyerang lbnu Zubair di Makkah,

dimana Amr bin zubair (dia berbeda pendapat dengan saudaranya,

Abdullah bin Zubair) ikut dalam pasukan tersebut, rnaka Arim
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bergabung dalam pasukan itu dan berhasil ditangkap oleh Mush'ab,
lalau diperlakukan seperti yang telah diterangkan.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan penggalan hadits Abu
Hurairah tentang kisah Tsumamah yang telah disebutkan pada bab

sebelumnya.

9. Tidak Meninggalkan Orang yang Berutang Hingga Haknya
Ditunaikan

.., I o \, o. 1. t1' .'- ti| to. \ .r',r-- ,rt .u.11 .r! tL';ik'tt *; iur etUC; -;S tot 
(i,.',Y' (J 

,.

t1. i .tLU*i cl*a"rt ,$ dK Li 6 ,fi"; "'o.t-\r

,ii; trn :y, ,ur?: ,L* r:- ,Jtri &') + \, t:"';)t
A,'!;') y t7 t'i,a,. *lu :;At

2424. Dari Ka'ab bin Malik RA bahwa dia memiliki piutang
pada Abdullah bin Abu Hadrad Al Aslami. Lalu Ka'ab bertemu
Abdullah dan tidak mau meninggalkannya hingga utangnya dilunasi.

Keduanya berbicara hingga suara mereka meninggi. Nabi SAW
melewati keduanya seraya bersabda, "Wahai Ka'ob...t" Beliau
mengisyaratkan dengan tangannya seakan beliau bersabda, "Separuh".
Maka Ka'ab mengambil separuh dari piutangnya dan meninggalkan

[membebaskan] separuhnya lagi.

Keterangan
(Bab tidak meninggalkan orong yang berutang hingga

ditunaikan halmya). Dalam bab ini disebutkan hadits Ka'ab bin Malik
yang memiliki piutang pada Abdullah bin Abi Hadrad, sebagaimana

yang telah dijelaskan pada bab "Menagih dan Tidak Meninggalkan
Pengutang di Masjid".
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10. Menagih Utang

f,(, i ,/at ,b J.,:6'1 z=t,,rAt €* * i,SG 

=b 
*

) ,'-ti -& k e'el>sf 'o iJw;at;ti'^;;:u ,ett''
'tti.C iu, 'e)';J e *')'+i,t e #r;si t ir,
,uF :,t;6i i uurj'tc;riiAf'i'o';i & o1u;l;

{tt 41.r)33t. 5iifiis:e.\F e!, qr.P,>

2425. Dari Khabbab, dia berkata, "Aku adalah seorang pandai

besi pada masa jatriliyah, dan saat itu aku memiliki [piutang] beberapa

dirham pada Al Ash bin Wa'il. Aku mendatanginya minta dilunasi,

tetapi dia berkata, 'Tidak, demi Allah, aku tidak akan melunasi hakmu

hingga engkau kafir terhadap Muhammad!' Aku berkata, 'Demi

Allah, tidak, aku tidak kafir terhadap Muhammad hingga Allah

rnematikanmu lalu membangkitkanmu kembali'. Dia berkata,

'Biarkanlatr aku hingga mati dan dibangkitkan lalu diberi harta dan

anak, kemudian aku akan menunaikan hakmu'." Maka turunlah ayat,
,Maka apakah kamu telah melihat orang yang ftafir terhadap ayat-

ayat Kami dan ia berlrata, 'Pasti alat akan diberi harta dan anak'."

(Qs. Maryam (19):77)

Keterangan:
Dalam bab ini disebutkan hadits Khabbab bin Al Arat tentang

kisatrnya menagih utang kepada Al Ash bin Wa'il. Hadits ini akan

dijeiaskan pada tafsir suratr Maryam.

Penutup
Pembahasan tentang mencari pinjarnan serta apa yang

disebutkan bersamanya, yaitu hair (pembekuan aset), pailit,

menghadirkan lawan perkara serta larangan bagi pemilik utang

membelanjakan harta hingga membayar utangnya' telah memuat 50
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hadits; hadits yang disebutkan tanpa sanad berjumlah 6 hadits, hadits
yang diulang berjumlah 38 hadits.

Hadits-hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, kecuali
hadits Abu Ilurairah "Barangsiapa mengambil harta manusia dan
ingin membinasakanny,c", hadits "Aku tidak menyukai bahwa aku
memiliki emos seperti Uhud', hadits "Penundaan orang yang
mampu", dan hadits Ibnu Mas'ud tentang perbedaan bacaan. Pada

pembahasan ini terdapat 12 atsar dari sahabat dan tabi'in.
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45. KITAB BARANG TEMUAN

(Bismillaahiruahmaqnirrahiim. Kitab barang temuan).

Demikian yang tercantum dalam riwayat Al Mustamli dan An-Nasafi.

Sementara perawi lainnya hanya menyebutkan basmalah dan apa yang

sesudahnya.

Luqathah berarti sesuatu yang dipungut. Demikian bacaan yang

masyhur di kalangan ahli bahasa dan hadits.

Menurut Iyadh harus dibaca demikian. Sementara Az-

Zamakhsyari mengatakan dalam kitab Al Fa'iq, bahwa yang benar

adalah luqathah, tetapi pada umumnya orang mengatakan luqthah.

Al Khalil menegaskan bahwa bacaan yang sebenarnya adalah

luqthah. Dia mengatakan, bahwa kata luqathah digunakan untuk

orang yang memungut barang temuan.

Menurut Al Azhari, apa yang dikatakan Al Khalil adalah

berdasarkan qiyas fanalogi], tetapi yang didengar dari bangsa Arab

serta disepakati oleh ahli bahasa dan hadits adalah luqathah.

Ibnu Barri berkata, "Pemberian tanda baca hidup (vokal) pada

kata bentuk maf'ul (objek) sangat jarang. Hal ini menunjukkan bahwa

apayangdikatakan Al I(halil hanya berdasarkan qiyas."

Kata ini juga dibaca dengan dua versi yang lain, yaitt luqaathah

dan laqathah. Keempat kata ini disebutkan dalam perkataan Ibnu

Malik:
Luqaathah, luqathah, luqthah dan laqthah,

adalah nomo barang hilangyang ditemukan.
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Para ulama mutaakhirin memberi tanda baris fathah pada huruf

qaf, yakni luqathah untuk sesuatu yang diambil [ditemukan] sebagai

bentuk mubalaghaft (memberi penekanan lebih), dan ini karena makna

1.zang terdapat padanya dan menjadi ciri khasnya. Yaitu, setiap orang

yang meiihatnya akan cenderung terhadapnya, maka dinamakan

dengan nama pelaku perbuatan itu sendiri (yakni orang yang

memungutnya).

tr. Apabila Pemilik Barang Ternuan Memberitahukan Tanda-

tandanya, Maka Barang itu Dapat Diserahkan Kepadanya

tcz \., r' c'-.oC.lt o-i ",,::i'.'.,o,o.t , c . :.i. o,
4ir 4!l ,.fl # J{ "rl 

C-"a} :JtJ al^r.g J J+-o*,C-r^- 4ol4 j9

,'J\- &', + \, * "4' 4|3, )q: i\ r';,'L"*i :'Jw

W'r ita &i'; ,*/';"yi * \'; ,i|:,a ,i'; ,ir';
Gire': ;ior")b.;>t :'ara (* X#i ! ,ri 5 ,li'i ,\";
tc. sx-l,i .r c,c /c ' 
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.'..il q:jis .i.^r;,oi,u ,(a 
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li-g '4*-w -\; ip ,Grl{ lj". l.

titr\'f "sf ){;f n; -:r\i t ,]u"'*a
'2426. Dari Salamah; Aku mendengar Suwaicl bin Ghaflah

berkata: Aku bertemu Ubay bin Ka'ab RA, lalu dia berkata. "Aku
rnendapatkan pundi yang berisi 100 dinar, lalu aku membawanya

kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda" " Umumknn seiama

setu tshun!' Aku rnengumumkan selama satu tahun dan belum

menciapatkan orang yang mengenalinya. Lalu aku datang kepada Nabi

SAW, nraka beliau bersabda, 'Umumknn ftagi) selama snru tahun!'

Aku pun mengumumkan kembali seiama satu tahun, namun tidak

mendapati orang yang mengenalinya. Kemudian aku mendatangi Nabi

SAW untuk yang ketiga kalinya, maka L,eiiau bersahda, 'Kenalilah

tempatnya, jumlcthnyo dan pengikatnVa. ilpabila perniliknya datang,

(maka seruhkan kepadanya); dan iikn tidak, maka manJaatkanlah'.

Maka, aku pun memanfaatkannya. Seteiah itu, aku berternu dia di
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Makkah dan berkata 'Aku tidak tahu, apakah tiga tahun atau satu

tahun saja'-"

Keterangan Hadits:

{Bab apabila pemilik barang temuan memberitahukan tanda-
mako barang itu dapat diserahknn kepadanya). Disebutkan

hadits Ubay bin Ka'ab, :q: u\i? |rpt (Aku mendapatkan pundi berisi

serafi$ din*) menurut versi Al Mustamli. Sedangkan dalam riwayat

Al Kasymihani disebutkan,'a:t11 (aku menemukan). Adapun dalam

riwayat perawi lainnya disebutkan, i>'iii (aku mengambil). Dalam

lafazh hadits tersebut tidak ada keterangan yang tegas mendukung
judul bab. Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan kepada lafazh
yang terdapat dalam sebagian jalur periwayatan, seperti yang akan
disebutkan.

qi!j6;g l, qb "E og (apabila pemililmya datang, [maka

serahkon lrepadanyal jika tidak, mako manfaatkanlah).Dalam riwayat
Hammad bin Salamah, Sufuan Ats-Tsauri dan Zaid bin Unaisah yang

dinukil oleh Imam Muslim, lalu Imam Muslim, At-Tirmidzi dan An-
Nasa'i dari jalur Ats-Tsauri, dan lmam Ahmad serta Abu Daud dari
jaltr Hammad, semuanya meriwayatkan dari Salamah bin Kuhail
dengan tafazh, iC1 rfti Y€:t W.6)i 6:* !4 ".wi ,v bf
(Apobila seseorang datang mengabarkan kepadamu tentang
jumlahnya, tempatnya [wadahnyal dan pengikatnya, maka berikanlah
kepadanya). Ini adalah lafazhyang diriwayatkan Imam Muslim.

Adapun perkataan Abu Daud, "sesungguhnya keterangan

tambahan ini ditambahkan oleh Hammad bin Salamah dan tidak
akurat." Namun, sebenamya tambahan ini adalah shahih. Aku telah

perawi yang menukil keterangan tambahan itu selain
Hammad, dan ini tidak termasuk tambahan yang syadz (menyalahi

yang umum).

Imam Malik dan Ahmad berpedoman pada makna zhahir hadits
tersebut. Sementara itu, Imam Abu Hanifah dan Imam Syaf i berkata,
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"Apabila orang yang menemukan barang percaya pada kejujuran

orang itu, maka dia dapat menyerahkan barang tersebut kepadanya.

Namun, tidak boleh dipaksa menyerahkan barang yang ditemukannya

kecuali berdasarkan bukti, sebab ada kemungkinan seseorang bisa

benar dalam menyebutkan sifat barang itu-"
Al Khaththabi berkata, "Apabila latazh tni shahih, maka tidak

boleh menyalahinya, dan ini merupakan faidah dari sabda beliau

SAW, 'Kenalilah tempatnya [wadahnya].-- dan seterusnya'. Namun,

jika tidak shahih, maka sikap paling hati-hati adalah tidak

menyerahkan barang temuan kecuali ada bukti." Lalu dia berkata,

"Adapun kalimat'Kenalilah tempabq/a.-"' ditakwilkan bahwa

perintah itu dimaksudkan supaya tidak bercampur dengan hartanya.

Atau, agar dakwaan mengenai hal itu meqiadi jelas."

Ulama selainnya menyebutkan pula faidatr-faidatr lain, di

antaranya untuk mengetatrui kejujuran orang yang mengaku sebagai

pemilik barang. Selain itu, anjuran untuk menjaga tempat

penyimpanan (pundi) dan lainnya adalah karena biasanya barang-

barang itu dibuang apabila isinya dibelanjakan. Dalam hal ini, jika
rnenjaga tempat penyimpanan (pundi) telah dianjurkan, menjaga harta

atau barangnya tentu lebih ditekankan lagi.

Saya ftrbnu Hajar) katakan, keterangan tambahan ini shahih

sehingga harus dijadikan pedoman. Keterangan tambahan ini juga

akan disebutkan dalam hadits Zaid bin Khalid di bagian akhir

pembahasan tentang barang temuan. Adryun alasan sebagian mereka,

apabila seseorang datang dan menyebutkan sifat dan tempat

[wadah]nya lalu barang itu diserahkan kepadanya, kemudian datang

orang lain dan menyebutkan sifat barang itu dengan tepat, maka hal

itu tidak menjadi alasan turtuk melemahkan lambalran tersebut, sebab

dalam kondisi demikian berarti dia telah nnenyerahkan kepada orang

yang pertama berdasarkan bukti yang jeias, lalu datang orang lain

yang juga mengemukakan hkti dan mengaku bahwa barang itu
adalah miliknya. Sehubrurgan dengaa pcrscalan ini terdapat perincian-

perincian dalam madzhab Maliki dan selainnya.

446 - FATET'L BAARI



Para ulama mutaakhirin (generasi terakhir) dalam madzhab

Syaf i berkata, "Ada kemungkinan kewajiban menyerahkan barang

temuan kepada orang yang mampu menyebutkan sifatnya dengan

benar adalah berlaku sebelum barang itu dimiliki, karena pada saat itu

barang tersebut merupakan harta yang hilang dan tidak terkait dengan

hak pihak kedua. Berbeda dengan keadaan setelah itu, karena pada

saat ini orang yang mengajukan gugatan harus berdasarkan bukti yang

kuat mengingat keumuman sabda Nabi SAW, €'fit ,* *t (Bukti

bagi yang mengajukan gugatan). Kemudian mereka berkata, "Apabila

keterangan tambahan itu benar, maka keterangan itu berarti telah

mengeluarkan hukum orang yang menemukan barang dari cakupan

sabdanya, 'Bukti bagi yang mengajukan gugoton'."

Si; U.'a$i (setelah itu aku bertemu dia di Makkah). Orang

yang mengucapkan perkataan ini adalah Syu'bah, sedangkan orang

yang mengatakan "aku tidak tahu" adalah gunrnya, yaitu Salamah bin

Kuhail. Syu'bah berkata, "Aku mendengarnya setelah l0 tahun

berkata, 'Umumkanlah barang temuan itu selama satu tahun'."
Abu Daud Ath-Thayalisi menjelaskan dalam kitabnya Al

Musnad, dia berkata di akhir hadits: Syu'bah berkata, "Setelah itu aku

bertemu Salamah, dan dia berkata, 'Aku tidak tahu apakah tiga tahun

atau satu tahun'."
Sementara itu, Ibnu Baththal mengemukakan pendapat yang

terkesan ganjil, dia berkata, "Orang yang ragu dalam riwayat itu
adalah Ubay bin Ka'ab, sedangkan yang mengucapkan 'aku bertemu

dia' adalah Suwaid bin Ghaflah." Dia tidak benar dalam pemyataan

itu meski didukung oleh sejumlah ulama, di antaranya Al Mundziri.

Bahkan, keraguan itu berasal dari salah seorang perawi hadits

tersebut, yaitu Salamah ketika Syu'bah bertanya kepadanya dalam

rangka menambah akurasi hafalannya.

Riwayat tersebut telah dinukil oleh sejumlah perawi selain

Syu'bah dari Salamah tanpa keraguan, dan di dalamnya disebutkan

keterangan tambahan tersebut. Imam Muslim meriwayatkan dari jalur

Al A'masy, Ats-Tsauri, Zaid bin Abi Unaisah dan Hammad bin

TATIIT'I BAARI - M7



Salamah, semuanya dari Salamah. Dia berkata, "Semuanya berkata

dalam hadits mereka 'selarna tiga tahun', kecuali Hammad bin

Salamah, dimana dalam haditsnya disebutkan 'dua atau tigatahun'."
Kemudian para ulanna mengompromikan hadits Ubay di tempat

ini dengan hadits 7,ard bin Khalid pada bab berikut, yang tidak ada

perbedaan dalam menyebutkan satu tahun. Mereka berkata "Hadits

Ubay dipahami dalam konteks hati-hati dalam membelanjakan barang

temuan serta lebih menjaga dfui untuk tidak mengambilnya.

Sedangkan hadits Zaid meneraagkan batas minimal yang dibutuhkan

dalam menunggu datangnya pemilik barang. Atau mungkin dikatakan

bahwa orang Arab badui yang disebutkan pada hadits Zaid

membutuhkan barang temuannya, sedangkan keadaan Ubay tidak

demikian."
Al Mundziri berkata *Tidak seorang pun di antara imam ahli

fatwa yang mengatakan bahwa barang temuan diumumkan selama tiga

tahun, kecuali sekilas keterangan yang dinukil dari fJmar-" Pendapat

yang mengatakan diumumkannya barang temuan selama tiga tahun

telah dinyatakan oleh Al Mawardi sebagai salah satu pendapat yang

ganjil di kalangan ahli fikih.
trbnu Mundzir menukil dari Umar empat pendapat; yaitu tiga

tahun, safu tahun, tiga bulan, dan sepuluh hari. Tapi semua ini

diterapkan sesuai dengan besar kecilnya barang temuan. Lalu Ibnu

Hazn menambahkan pendapat kelima dari lbnu lJmar, yaitu selama

empat bulan. Setelatr itu, Ibnu Hazm dan Ibnu Al Jauzi menegaskan

bahwa tannbahan ini adalah salah. Dia berkata, "Adapun yang tampak

bahwa Salamah telah melakukan kekeliruan, lalu dia kembali ingat

dan terus meriwayatkan tafazh 'satu tahun'. dan tidak boleh dijadikan

pedoman kecuali riwayat yang tidak mengandung unsur keraguan dari

para perawi."
Ibnu Al Jauzi berkat4 o"-A.da kemungkinan Nabi SAW

mengetahui bahwa pengumuman itu belum dilal<ukan sebagaimana

mestinya, nnaka beliau SA\I{ nnernerintahkau Ubay untuk

mengumumkan kembali ss[ama satu tahun, sam.a seperti sabda beliau

terhadap orang yang salah shalatnya 'Kembali dan shalot,
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sesungguhnya engkau belum shalat'." Demikian menurut pemyataan

Ibnu Al Jauzi. Akan tetapi cukup jelas hal ini tidak mungkin terjadi
pada diri Ubay, sementara dia tergolong ahli fikih terkemuka di
kalangan sahabat.

Penulis kitab Al Hidayah (salah seorang ulama madzhab Hanafi)
menyebutkan satu pendapat dalam madzhab mereka bahwa perintah

untuk mengumumkan barang temuan diserahkan kepada kebijakan

orang yang menemukannya. Namun, hendaknya mengumumkan

barang itu hingga timbul keyakinan yang kuat bahwa pemiliknya tidak
akan mencari setelah itu.

2. U nta yang Tersesat/flilang

\t ,rv dt'gt;iie ,Jv ii; ilr q,r}+lr JG. i y ,r
t7ztie hiLt'"; ,L W'; ,Jd lbril * i* U *
ar Jy, f,- :Jr; .W:T",v op U':):,;i" Vi iv r1t ,tA;tt ),
'i"J, Vli'ir; ,iu .,-ilx "ri lt>\ "s( 'oJ 

'iu r#jr 'fili
' : ., n' 

u

t13t: W s.t[) U c :Jt- ;-,, * ir J:" o;r L')
'#;kuri;t;1'6"r'i*-j

2427. Dai Zaidbin Khalid Al Juhani RA, dia berkata, "S.o.Jng
Arab badui datang kepada Nabi SAW dan bertanya tentang apa yang

dia temukan. Nabi SAW bersabda, 'Umumkanlah selama satu tahun,

kemudian kenalilah tempat dan pengikntnya. Apabila seseorang
datang kepadamu mengabarkan (sifat-sifatnya, maka berikan
kepadanyo); jifu tidak, moka belanjakanlah'. Laki-laki itu berkata,

'Wahai Rasulullah! Bagaimana dengan kambing yang tersesat?'

Beliau bersabda, 'Ia untukrnu, atou untuk saudaramu, qtau untuk

serigala'. Laki-laki itu berkata, 'Bagaimana dengan unta yang

tersesat?' Wajah Rasulullah SAW berubah merah padam lalu
bersabda, 'Apa urusanmu dengannya? Ia memiliki tapak (yang kuat)
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dan persediaan air. Ia dopat mendotangi sumber air dan memakan

p e po ho nan (daun- daun an)' ."

Keteransan Hadits:
(Bab unta yang tersesat/hilang). Yakni, apakah boleh diambil

atau tidak? Hewan yang tersesatlhilang seperti halnya barang temuan.

Mayoritas ulama berpendapat sebagaimana makna zhahir hadits, yaitu

tidak boleh diambil. Sementara menurut pendapat para ulama

madztrab Hanafi, lebih baik diambil.
l,arangan itu jika dimaksudkan untuk dimiliki, bukan untuk

drjuga dan ini pula yang menjadi pendapat ulama madzhab Syaf i.
Demikian halnya jika unta itu ditemukan di perkampungan, maka

boleh dimiliki menurut pendapat yang paling shahih dalam madzhab

mereka. Namun, dalam madzhab Maliki masalatr ini masih

diper'selisihkan.

Para ulama krkata *Hikmah larangan mengambil unta yang

tersesat atau hilang adalah karena membiarkannya di tempat tersesat

akan lebih memudahkan orang yang punya untuk menemukannya

daripada harus mencarinya di tempat-tempat pemukiman." Mereka

menyamakan semua hewan yang mampu melindungi dirinya dari

binatang buas yang kecil dengan unta tersebut.-g*t 
,,Q ltrororg Arab badui datang). Dalam riwayat Malik

dari Rabi'ah disebutkan, |yiii lsrr"rrong datang). Ibnu Basykuwal

mengklaim, seraya menisbatkannya kepada Abu Daud, bahwa yang

dimaksud adalah Bilal (muadzin Nabi SAW). Pendapat ini juga diikuti
oleh sebagian ulama mutaakhirin. Akan tetapi, saya tidak menemukan

dalam naskah Abu Daud keterangan mengenai hal itu. Di samping itu,
pendapat ini agak sulit diterima, karena Bilal tidak dapat dikatakan

sebagai Arab badui.

Sebagian mengatakan bahwa yang bertanya adalah perawi hadits

itu sendiri 6.akni Zaid bin Khalid Al Juhani). Namun, berdasarkan

keterangan yang telah kami kemukakan, pendapat ini jauh dari

kebentrar- I"andasan rnereka yang berpendapat demikian adalah
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riwayat Ath-Thabrani melalui jalur lain dari Rabi'ah, seperti sanad

ini, *i * Xn' & 4, ,SA '$1 lsesungguhnya dia [yakni perawiJ

bertanya kepada Nabi SAn. Akan tetapi, Imam Ahmad

meriwayatkan melalui ialur lain dair Zaidbin IGalid , & $r )A 'rl/i

JL *i'oi il S;i * h, (bahwa dia bertanya tupada Nabi sAW atau

seseorang bertarrya), yakni disertai unsur keraguan.

Dalam riwayat Ibnu Wahab yang telah dikemukakan da/. Zud
bin Khalid disebu&an, '^r, Si, &', J (Seorang laki-laki datang dan

aht bersamanya). Hal ini menunjukkan bahwa yang bertanya adalah

orang lain. Barangkali penisbatan pertanyaan itu kepada dirinya
sendiri dikarenakan dia ada bersama orang itu.

Selanjutnya saya menemukan keterangan tentang nama orang
yang bertanya itu dalam riwayat yang dinukil oleh Al Humaidi, Al
Baghawi, Ibnu Sakan, Al Barudi dan Ath-Thabarani yang semuanya

dari jalur Muhammad bin Ma'an Al Ghifad dari Rabi'ah, dari Uqbah

bin Suwaid Al Juhani, dari bapaknya, dia berkat4 ,,g a' f:*:t ii
a,or$)i'i'rt" r4t? ,irli 4, f ;rtio i' (Aku bertanya kepada

Rasulullah SAW tentang borang temuan, maka beliau bersabda,
"Umumkan selama satu tahun, kemudian jagalah tempatnya...") dan

seterusnya seperti di atas'.

Abu Daud menyebutkan penggalannya dalam bentuk mu'allaq
dan tidak menyertakan lafazhnya. Demikian pula yang dilakukan
Imam Bukhari. Keterangan inilah yang lebih tepat untuk menafsirkan

nama orang yang tidak disebutkan dengan jelas dalam riwayat di atas,

karena dia (Suwaid Al Juhani) termasuk marga Zaid bin Khalid Al
Juhani.

Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ath-Thabrani meiwayatkan dari

hadits Abu Tsa'labah Al Khusyani, dia berkata , 'ri,rit lt lr-.1 U Ui
X" Wa* ,i6 -f-i, * *T- Oe*u berkata, "Wahai Rasulullah!

{Bagaimana apabilal perak ditemukan di perkampungan?' Beliau
bersabda, "Umumkanlah selama satu tahun.").
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Dalam hadits ini disebutkan pertanyaan tentang kambing dan

unta serta jawabannya. Semua itu terdapat dalam hadits panjang yang

diriwayatkan An-Nasa' i.
Al Ismaili meriwayatkan dalam kttab Ash-Shahabah melalui

jalur Malik bin Umair dari bapaknya Pi y bt & !, S?:tJL'^f;
. , , .t

o;J! qrSu Wn U crt i 0! :Jui zhilt i2 (bahwasanya dia bertarrya
'kepada 

Rasulullah SAW tentang barang temuan, malea beliau

bersabda, "Apabila engkau mendapati orang yong mengenalnya,

maka serahkanlah kepadanyo."). Sanad hadits ini sangat lemah"

Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits AI Jarud Al Abdi, dia

berkata, '*n ti & rt 6i:Ji ,iri .tiioi ii,iitr iir J?i6-'-ti Utt"
berkata, "Wahai Rasulullah! (Bagainnna denganl barang hilang
yang kita dapatkan?" Beliau bersabda, "Umumkanlah dan jangan

s e mbunyikan s e r t a j angan ditutup-tutupi.') -

'irii;- * 'liii gia berranya kepada beliou tentang apo yong dia

temukan). Kebanyakan riwayat menyebutkan bahwa dia bertanya

tentang barang temuan. Imam Muslim menambahkan darijalur Yahya

bin Sa'id dari Yazid (mantan budak Al Munba'its), '4ri 
+.i1,

{Emas dan perak). Ini hanya sebagai pemisalan, karena tidak ada

perbedaan antara emas dan perak dengan mutiara dan batu muli4 serta

barang lainnya yang dapat digunakan dalam penamaannya sebagai

barang temuan dan hukumnya.

Dalam riwayat Abu Daud melalui jalur Abdullah bin Yazid
(mantan .9yd* Al Munba'its) dari bapaknya disebutkan dengan

lafazh, y, f ,$S {O"" ditanya tentang borong temuan).

ai€; *bti, *t j ,b q* ((tmumkanlah selamo satu

tahun, kemudian kcnali tempat {wadahJ dan pengikatnya). Dalam

riwayat Al Aqdi dari Sulaiman bin Bilal pada pembahasan tentang

ilmu disebutkan, tlbtie S'6 ii g'e t l3rrlt (Kenali pengikatnya... atau

b e I i au me ngat akan . -. tempatnya).
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Dalam riwayat Imam Muslim dari jalur Basyir bin Sa'id, dari

Zaid bin Khalid disebutkan, t^r:rb) A-O6 qbb U?,6 (Kenali

penutupnya, tempqtnya dan jumlahnya), yaitu dengan tambahan kata
:tb (iumlah) seperti dalam riwayat Ubay bin Ka'ab.

Dalam riwayat Malik yang akan disebutkan setelah satu bab

disebutkan, 'iL 
W:? 'j Ai€ j1 qbtie Jret (Kenali tempatnya dan

pengikatnya, kemudian umumkan selama satu tahun), lalu riwayat ini
disetujui oleh mayoritaas perawi.

Harus dicatat bahwa Ats-Tsauri telah menyetujui apa yang

dinukil Abu Daud dari jalur Abdullah bin Yazid (mantan budak Al
Munba'its) dengan lafazh, U*t\lt,itt t{rle3ti t4btbiE'tti ,'t? Wt
U,6 e #t 'j WYt 6i?t'@mumkanlah setama satu tahun.

Apabila pemiliknya datang, makn serahkan kepadanya. Apabila tidak
datang, maka kenali pengikatnya atau tempatnya, kemudian ambilloh
sebagai hartamu). Riwayat ini mengindikasikan bahwa pengumuman
dilakukan setelah mengenali tanda-tanda yang disebutkan, sedangkan

riwayat pada bab di atas mengindikasikan sebaliknya.

Imam An-Nawawi berkata, "Kedua riwayat itu mungkin
dipadukan. Orang yang menemukan barang diperintah untuk
mengenali tanda-tandanya dalam kedua keadaan seperti di atas, yaitu
mengenali tanda-tandanya pada kali pertama menemukannya hingga
mengetahui kejujuran orang yang mengaku sebagai pemiliknya bila
menyebutkan tanda-tanda barang tersebut. Kemudian setelah

diumumkan selama satu tahun, apabila dia ingin memilikinya, maka
hendaknya mengenalinya sekali lagi dengan penuh ketelitian untuk
mengetahui jumlahnya maupun sifatnya agar kelak dia dapat

mengembalikan kepada pemiliknya ( ika ditemukan)."
Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa kemungkinan lafazh

"tsumma" (kemudian) pada hadits itu bermakna "dan" sehingga tidak
berfungsi menunjukkan urutan kejadian, dan tidak perlu untuk
dipadukan. Pandangan ini didukung oleh kenyataan bahwa sumber
hadits dan kisahnya adalah sama. Adapun usaha untuk
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memasukkannya seperti yang dilakukan dahulu dianggap baik apabila

sumber hadits tersebut berbeda-beda, sehingga dapat dipahami bahwa

kejadian itu lebih dari satu kali. Tidak ada maksud lain dalam hadits

itu kecuali perintah untuk mengenali dan mengumumkannya.

Ada dua pendapat ulama tentang hukum "mengenali" barang

tersebut. Pendapat paling kuat adalah wajib berdasarkan makna zhahir

perintah, dan yang lain mengatakan sunah. Sebagian ulama

berpendapat wajib diumumkan saat barang ditemukan, dan setelah itu
hukumnya sunah.

'Ifaash berarti bejana tempat menyimpan nafkah, baik terbuat

dari kulit maupun lainnya. Dikatakan 'ifaash karena diambil dari kata

'afsh yartg berarti tsanyu (lipatan), sebab bejana dilipat (ditutup)

setelah diisi.
Dalam riwayat tambahan terhadap Musnad lmam Ahmad oleh

Abdullah bin Ahmad dari jalur Al A'masy, dari Salamah, sehubungan

dengan hadits Ubay disebutkan dengan lafazh khirqatiha
(pembungkusnya) sebagai ganti lafazh 'ifuash. Tapi lafazh 'ifuash

juga bermakna kulit yang diletakkan sebagai penutup botol. Adapun

penutup botol, baik terbuat dari kulit maupun yang lainnya,

dinamakan shimam.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, apabila disebutkan kata 'ifaash

bersama dengan katz wi'aa' (bejana), maka yang dimaksud dengan

'ifaash adalah makna yang kedua (yakni penutup). Sedangkan bila

tidak disebutkan secara bersamaan, maka yang dimaksud adalah

makna pertama (yakni bejana penyimpanan). Namun, tujuan dari

semua ini adalah untuk mengenali alat atau tempat penyimpanan

barang yang ditemukan, termasuk juga mengenali jenis, sifat, jumlah,

timbangan atau takaran maupun panjang dan lebar. Sejumlah ulama

madzhab Syaf i berkata, "Disukai agar tanda-tanda itu ditulis, karena

dikhawatirkan lupa."

Apabila seseorimg datang dan menyebutkan sebagian sifat

dengan benar, maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Perbedaan

ini dilatarbelakangi oleh pendapat yang mewajibkan menyerahkan

barang temuan tersebut kepada siapa saja yang menyebutkan sifatnya
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dengan benar. Ibnu Al Qasim berkata, "Semua sifat harus disebutkan."
Hal senada dikatakan oleh Al Ashbagh, hanya saja menurutnya tidak
disyaratkan mengetahui jumlahnya. Tapi perkataan Ibnu Al Qasim
lebih kuat karena adanya penyebutan jumlah dalam riwayat yang lain,
dan keterangan tambahan dari seorang ahli hadits merupakan hujjah.

Lafazh'arri/ha (umumkan), yakni ceritakan kepada manusia.
Menurut ulama bahwa tempat mengumumkannya adalah di tempat
keramaian, seperti pintu masjid, pasar-pasar dan yang sepertinya.

Dalam pengumuman itu dikatakan, "Barangsiapa telah kehilangan
harta benda..." atau ungkapan yang sepertinya, tanpa menyebutkan
sifatnya.

Kata sonaft (selama satu tahun), yakni secara terus-menerus.

Apabila dia mengumumkan secara terpisatr, maka itu tidak
mencukupi, seperti seseorang mengumumkan setiap tahun selama
sebulan dan dilakukan selama 12 tahun. Para ulama berkata,
"Hendaknya diumumkan setiap hari sebanyak 2 kali, kemudian sekali,
kemudian sekali dalam seminggu, kemudian sekali dalam sebulan.
Tidak ada persyaratan diumumkan secara langsung oleh orang yang
menemukannya, bahkan dalam hal ini bisa diwakilkan. Pengumuman
itu dilakukan di tempat penemuan dan tempat-tempat yang lain."

Wr'!$'rri i+ it$ @pabtla seseorang datang memberitahukan

lrepadamu tentangnya). Kalimat pelengkapnya tidak disebutkan secara

redaksional, yaifu "maka serahkan kepadanya".
Dalam riwayat Muhammad bin Yusuf dari SuSan, seperti akan

disebutkan pada bagian akhir pembahasan tentang luqathah Oarang
temuan), A1€y Vyr':):;:-l;t ,E'oV (Apabita seseorong datang

memberitahukan kepadamu tentang tempatnya dan pengilcatnya).
,6'^i"i,ri 1$ (jika tidah maka belanjakantah). Masalah ini akan

diterangkan setelah beberapa bab. Kalimat ini dijadikan dalil bahwa
oftmg yang menemukan barang boleh memanfaatkannya, terlepas
apakatr dia seorang yang kaya atau miskin.

Dari Abu Hanifah dikatakan, "Apabila dia orang yang kay4
maka hendaklatr menyedekahkannya. Jika pemiliknya datang, maka
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dia diberi pilihan antara menyetujui sedekah itu atau meminta ganti

rugi."
Penulis kitab Al Hidayah berkata, "Kecuali apabila imam

(pemimpin) memberi izin bagi orang yang kaya untuk

memanfaatkannya, seperti yang disebutkan pada kisah Ubay bin

Ka'ab. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Umar, Ali, Ibnu

Mas'ud, Ibnu Abbas dan lainnya, baik dari kalangan sahabat maupun

tabiin."
r;'it iui lt 

"l'yr [ ,j6 (dia berkata, "Wahai Rasulullah!,

Bagaimana dengan kambing yang tersesat/hilang?"). Yakni, apa

hukumnya? Lafazh ini [apa hukumnya] tidak disebutkan, karena

sudah dipahami dari konteks kalimat.

Para ulama berkata, "Lafazh dhaallah (tersesat/hilang) hanya

digunakan pada hewan. Sedangkan harta selainnya dinamakan dengan

luqathah (barang temuan)."

-U.'ti ilil \i'4) (untulonu, atau untuk saudoramu, atau untuk

serigala). Ini menunjukkan bahwa kambing yang hilang boleh

diambil. Seakan-akan Nabi SAW mengatakan bahwa kambing adalah

hewan yang lemah dan tidak dapat mandiri serta rawan mati. Oleh

sebab itu, kamu atau saudaramu boleh mengambilnya. Maksud

"saudara" di sini bukan hanya sekadar saudara dalam arti keluarga,

tetapi mencakup juga teman atau orang lain yang kemudian

menemukan kambing tersebut. Sedangkan "serigala" di sini hanya

merupakan contoh jenis binatang yang biasa memangsa kambing.

Pada hadits ini terdapat anjuran untuk mengambil kambing yang

hilang, sebab bila diketahui kambing itu akan menjadi mangsa

binatang buas, maka sudah sepatutnya diambil. Tercantum dalam

riwayat Ismail bin Ja'far dari Rabi'ah, seperti akan disebutkan setelah

beberapa bab, U 'dt Al* lui (Beliau bersabda, "Ambilah! Ia

adalah untukrnu..."). Riwayat ini sangat tegas memerintahkan untuk

mengambil kambing yang hilang/tersesat. Hadits ini juga menjadi

dalil untuk menolak salah satu pendapat yang dinukil dari Imam
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Ahmad yang tidak membolehkan mengambil kambing yang

tersesat/hilang.

Imam Malik menjadikannya sebagai dalil bahwahanya dengan

mengambilnya, maka kambing itu langsung menjadi milik orang yang

menemukannya, dan dia tidak wajib mengganti rugi rneskipun setelah

itu pemiliknya datang.

Dia memperkuat pendapat ini dengan penyamaan antara orang
yang menemukan dengan serigala. Padahal diketahui bahwa serigala

tidak memiliki tanggungan untuk mengernbalikannya, demikian pula
halnya orang yang menemukan. Akan tetapi, pendapat ini ditanggapi

bahwa kalimat "untuk serigala" bukan berarti kepemilikan, sebab

serigala tidak mempunyai hak memiliki. Bahkan, yang dapat rnemiliki
hanyalah orang yang menemukan dengan syarat dia bersedia

mengganti apabila pemiliknya datang. Di samping itu, para ulama
sepakat bila pemiliknya datang sebelum kambing itu dimakan oleh
orang yang menemukan, maka pemiliknya berhak mengambilnya. Hal
ini menunjukkan bahwa kambing itu rnasih tetap menjadi miiiknya.
Lalu tidak ada perbedaan antara sabda Nabi SAW tentang kambing
"la untulvnu, atau untuk saudaramu, atou untuk serigala" dengan

sabda beliau tentang barang temuan "terseroh kepadamu atsu
smbillah". Bahkan, ini lebih dekat kepada kepemilikan karena tidak
disebutkan tentang serigala atau yang lain. Meski demikian, mereka

mengatakan bahwa orang yang rnenemukannya tetap mengganti jika
pemiliknya datang.

Jumhur ulama berpendapat bahwa mengumumkan kambing
yang telah ditemukan adalah wajib. Apabila waktunya telah lewat,

maka penemunya boleh mernakannya dan mengganti apabila
pemiliknya datang.

Menurut Imam Syati'i, tidak wajib mengumumkan kambing
yang ditemukan di tempat yang sangat jauh dari tempat pemukiman.

Namun, apabila ditemukan di sekitar tempat pemukiman, rnaka wajib
diumumkan menurut pendapat paling benar.

trrnam An-Nawawi berkata, 'uPara ulama madzhab kami
berhujjah dengan sabda beliau SAW pada riwayat pertama,'Apabila
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pemililcnya datang, maka berikanlah kepadanya'. Lalu mereka

menjawab riwayat Imam Malik bahwa riwayat itu tidak menyebutkan

tentang ganti rugi dan tidak pula menafikannya, sementara itu

hukumnya telah ditetapkan melalui dalil lain."

Pernyataan An-Nawawi memberi asumsi bahwa riwayat

pertama (riwayat Imam Muslim) menyebutkan tentang hukum

kambing. Tapi saya tidak melihat hal itu pada satu pun riwayat Imam

Muslim dan lainnya dari zaid bin lGalid. Namun, memang dalam

riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ath-Thahawi dan Ad-

Daruquthni dari hadits Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, d*i
kakeknya, disebutkan mengenai kambing yang tersesat/hilang, tli1;u

W6. Wy & (Kumpull<anlah ia hingga datang orang yang

mencarinya).

*t y il' ,.F Ut +i ]it lwojah Nabi SAW berubah merah

padam). Kata'ft dengan makna 'oberubah merah padam" dikuatkan

oleh riwayat Ismail bin Ja'far, '+3'r1 i&i'o:;'r j; '-*ii (Beliau

marah hingga kedua tepi waiahnyo atau waiahnya memerah)'

gq: U 6 (ada apo urusanmu dengannya?)' Dalam riwayat

Sulaiman bin Bilal dari Rabi'ah, yarrg disebutkan pada pembahasan

tentang ilmu, ditambahkan, *i, t;'"U ,? A'tn (Tinggatknn ia hingga

ditemukan ol eh pemiliknYa).

6"jY', th:it: W Qa memiliki tapak dan tempat penyimpanan

air). Beliau mengisyaratkan bahwa unta tidak perlu pemeliharaan

dikarenakan susunan tubuhnya yang tahan terhadap haus dan lapar

tanpa merasa lelah, ditunjang oleh lehernya yang panjang sehingga

tidak membutuhkan orang yang mengambil.

3. Kambing yang Tersesat/hilang

,* 
^ist

.otl. io, , .c /
l!-;Jl ;y, al .f

. C 2 C/ . .

drl +j a*qf) Jti /0 /O /

-et'9L5- ' a,)
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uf, :Jv {r'f,}'pt f *i !, bt ;* Ut ,9 ,JA

{er-r'r:;i p tl ,qi JA)'{- e'} ; airs;t tTitie

*p,i arii I q;.nr 4 :;/- Jv .;:rb *,-)s Ugi tG
,iu'i .Cy q;A ?i'r^ *i yi' J- ar uy, iy
Cy t^'L ,*i 

1^r; 
i' J:"'*:tt J$ .rat Io e,si 6

,io "; <U-i 'J? ot: :+i Juy ..-,u 'ri '.*\ 'ri g ',g

air;-i t;itr* W orp ,ru,, ,iu" ,iGtl)i I* e a j 6
.ri:, u:*" e';At St,ist:1-

2428. Dari Yahya, dari Yazid (mantan budak Al Munba'its)
bahwa dia mendengar Zaid, bin Khalid RA berkata: Nabi SAW ditanya
tentang barang temuan, maka dia mengaku bahwa Nabi SAW
bersabda, "Kenalilah penutupnya dan tempat penyimpanannya
(wadahnya), kemudian umumkon selama satu tahun " (Yazid berkata,

"Apabila tidak dikenal, maka pemiliknya dapat menafkahkannya dan

menjadi barang titipan padanya." Yahya berkata, "Aku tidak
rnengetahui kalimat ini apakah terdapat dalam hadits Rasulullah

ataukah berasal darinya."). Kemudian orang yang bertanya berkata,

"Bagaimana menurut pendapatmu mengenai kambing yang

tersesat/hilang?" Nabi SAW bersabda, "Ambillah, io adalah untulonu,

atau untuk saudaramu, atau untuk serigala." (Yazid berkata, "Ia
diumumkan pula.'). Kemudian dia berkata, "Bagaimana menurut

pendapatmu mengenai unta yang tersesat/trilang?" Yazid berkata,

"Maka beliau bersaMa, "Sesungguhnya ia memiliki tapak (yang lant)
dan persediaan oir. Ia dapat mendatangi sumber air dan memakan

pepohonan (daun-daunan) hingga pemililcnya menemukanrrya'. "
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Keterangan Hadits:
(Bab kambing yang tersesat/hilang). Seakan-akan Imam

Bukhari menyebutkan masalah ini pada bab tersendiri untuk

rnenunjukkan perbedaan hukumnya dengan unta.

Imam Malik menyendiri dalam membolehkan mengambil

kambing tanpa mengumumkannya, karena berpedoman dengan sabda

Nabi, A) q: (ia adalah untulonu). Tapi alasan ini mungkin dijawab

bahwa huruf lam pada kata ",fl (untukmu) bukan menunjukkan

kepemilikan, sebagaimana sabda beliau, l!d, t|(atuu untuk serigala),

padahal serigala tidak mempunyai hak kepemilikan.

,;n",* (dari Yahya). Dia adalah putra Sa'id Al Anshari. Pada

- pembahasan tentang ilmu disebutkan dari jalur lain, dari Sulaiman bin

Bilal dari Rabi'ah. Seakan-akan Sulaiman bin Bilal menerima hadits

ini dari dua syaikh (Rabi'ah dan Yahya).

Ath-Thahawi meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Muhammad

Al Fahmi dari Sulaiman bin Bilal. dari keduanya (Rabi'ah dan Yahya)

dari Yazid (mantan budak Al Munba'its). Sementara An-Nasa'i, Ibnu

Majah dan Ath-Thahawi meriwayatkan dari.ialur ibnu Uyainah, dari

Yahya bin Sa'id, dari Rabi'ah, dari Yazid. Artinya, Rabi'ah

ditempatkan sebagai gurunya Yahya, bukan sebagai teman

seangkatan. Namun, pada bagian akhir pembahasan tentang thalak

(cerai) akan disebutkan dari riwayat Sufuan bin Uyainah, dari Yahya,

dari Sa'id, dari Yazid melalui jahtr mursal: Sufuan berkata, "Yahya

berkata, 'Rabi'ah berkata dan Yazid bin Khalid'. Suffan berkata,

'Lalu aku bertemu Rabi'ah dan dia menceritakan hadits itu
kepadaku'."

Kesimpulanny4 perawi yang menukil hadits itu dari Yahya, dari

Yazid, dari Z,aid berarti telah melakukan toswtyah,l sebab

sesungguhnya Yahya mendengar penyebutan nama "Zaid" dalam

sanad ifu dikarenakan perantaraan Rabi'ah. Namun, ada pula

I Taswiyah dalam ilmu hadis adalah seorang perawi menisbatkan suatu riwayat dari seorang murid
langsung kepada syaikh daripada guruny4 dan murid ini sernpar mendengar langsung sebagian riwayat
dari syaikh gurunya itu- penerj.
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kemungkinan ketika Yahya menceritakan hadits itu kepada Sufuan,

dia lupa menyebutkan Rabi'ah. Kemudian dia mengingatnya ketika

menceritakan kepada Sulaiman.
t4btb g'&t u,-;t I \ ,*V )tr"> 'e t4:* "i (kemudian

u*u*k , ,rlo*o satu tahun. Yazid berkata, "Apabila tidak dikenal,

maka pemiliknya dapat mena/kahkannya."). Yang dimaksud

"pemiliknya" di sini adalah orang yang menemukannya, dan barang

itu menjadi barang titipan. itt ,)?: 9y el frSf ) .5iir riil :fi JA

:y i iF if '^ r.ui !o i' d* (ahya berkata, "Aku tidak

mengetahui kalimat ini opakah terdapat dalam hadits Rasulullah SAI{
ataulrah ini adalah sesuatu yang berasal darinya. "). Maksud kata

"darinya" yakni dari Yazid. Orang yang mengucapkan "Yazid
berkata" adalah Yahya bin Sa'id Al Anshari. Sedangkan yang

mengucapkan "Yahya berkata" adalah Sulaiman.

Kedua penggalan riwayat itu sama-sama diriwayatkan dengan

sanad yang maushul melalui jalur di atas. Maksudnya adalah

menjelaskan bahwa Yahya bin Sa'id ragu apakah kalimat, A"ti'ry<it

i:.tb (dan jadilranlah ia sebagai titipan padanya) berasal langsung dari

Nabi atau tidak. Keraguan itu terletak pada kalimat ini saja, dan bukan

pada kalimat sebelumnya, sebab kalimat sebelumnya telah disebutkan

dalam banyak riwayat. Berbeda dengan kata "titipan", yang tidak

disinggung dalam riwayat-riwayat tersebut.

Pada kali yang lain, Yahya bin Sa'id menyatakan bahwa kalimat

tersebut langsung dari Nabi SAW. Riwayat ini disebutkan oleh Imam

Muslim dari Al Qa'nabi dan Al Ismaili melalui jalur Yahya bin

Hassan, dari Sulaiman bin Bilal, dari Yahya, dia berkata, 'Jtf I bY

'!:b t'iti SAi rat*A gf*a engkau tidak mengetahui [pemilitcnyaJ,

maka naflrahkanlah dan jadikanlah ia sebagai titipan padamu). Di
antara perawi yang turut menisbatkan kalimat ini langsung kepada

Nabi SAW adalah Khalid bin Makhlad dari Sulaiman bin Rabi'ah,
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seperti dikutip oleh Imam Muslim; dan Al Fahmi dari Sulaiman, dari

Yahya dan Rabi'ah, seperti dikutip oleh Ath-Thahawi.

Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa penisbatan kalimat itu
langsung kepada Nabi SAW adalah lebih akurat. Oleh sebab itu,

setelah beberapa bab dia menyebutkan bab dengan judul "Apabila

Pemilik Barang Temuan Datang Setelah Setahun, maka Barang itu

Dikembalikan kepadanya, Sebab ia Menjadi Titipan pada Orang yang

Menemukannya". Adapun maksud mengapa barang temuan itu

disebut sebagai titipan, akan dijelaskan di tempat itu.

tb:-i J? ei ,L-i"i6 lfazid berkata, dan ia diumumkan puta).

Sanad yang lengkap bagi riwayat ini adalah sanad yang disebutkan di

bagian awal hadits. Nampaknya, Yahya tidak ragu dalam menyatakan

bahwa kalimat ini hanya sampai kepada Yazid, dan saya tidak pernah

melihat pada satu pun jalur periwayatan yang menisbatkannya

langsung kepada Nabi SAW. Perbedaan mengenai hal ini telah

disebutkan pada bab sebelumnya.

4. Apabila Pemilik Barang Temuan Tidak Didapatkan Setelah

Satu Tahun, maka Barang Itu untuk Orang yang Menemukannya

y;ia ,Jv &ht *u,., lG # ,$ *.-;iIr ;; 
";- 

*,.
uft ,i6 4t iL 'fi.; *j y ii,r ;*;ur {;' iy
.Q 'oli:rt lr, t+C ie 'a$ ,:^L A'; ; ,Aik tj V*u*

tlr)' ;121 ,itt .;t).'ri'e+\t'sf'lor q i,Ss e#' ir*i i,Ss

F'*t FUi);t;1 6jr"t-r ;.3,;-* t4*, \Qi U c ilv
.t*:"W

2429. Dari Yazid (mantan budak A1 Munba'its), dari Zaid bin
Khalid RA, dia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah

SAW dan bertanya kepada beliau tentang barang temuan, maka beliau
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SAW bersabda, "Kenalilah penutupnya dan tempat penyimpanannya,

kemudian umumkan selama satu tahun. Apabila pemiliknya datang,

[maka berikan kepadanyaJ; bila tidak, maka urusanmu dengannya."

Laki-laki itu bertanya, "Bagaimana dengan kambing yang

tersesat/hilang? Beliau bersabda, "Ia untukmu, atau untuk saudaramu,

atau untuk serigala. " Laki-laki itu bertanya, "Bagaimana dengan unta

yang tersesat/hilang?" Beliau bersabda, *Ada apa urusanmu

dengannya? Ia memiliki persediaan air dan topak (yong lamt), ia
dapat mendatangi air dan memakan pepohonan (daun-daunan)

hingga pemililorya menemukannya. "

Keterangan Hadits:
(Bab apabila pemilik barang temuan tidak didapatlmn setelah

satu tahun, maka bmang itu untuk orang yong menemukannya).

Yakni, baik orang yang menemulian itu kaya atau miskin seperti yang

telah dijelaskan. Imam Bukhari menyebutkan hadits Zaid bin Khalid

nrelalui jalur Malik dari Rabi'atr, yang menyebutkan , of ,e t{Ilt "j

Q af,f l, qb )V lkemudtan umumkanlah selama satu tahun.

Apabila pemilifuya datang, jika tidak, maka urusanmu dengannya).

Pada kalimat ini terdapat lafazh yang tidak disebutkan secara

redaksional" yang seharusnya adalah: apabila pemiliknya datang,

rnaka serahkan kepadanya; sedangkan bila tidak datang, maka itu

menjadi urusarmu dengannya.

Semua itu telah disebutkan oleh Ibnu Malik dalam hadits Ubay

berikut di akhir pembahasan tentang luqathah (barang temuan) dengan

iafaz-h, Vr"*, '1p qb iE b$ (apabila pemililorya datang, fma*n

serchlran kepadanyaJ; jika tidak, manfaatkan ia). Hanya saja

penghapusan itu dilakukan oleh sebagian perawi. Hadits Ubay yang

dimaksud telatr disebutkan pada awal pembahasan tentang luqathah

dengan lafazh q Bf"6 (maka manfaatkan ia), yakni dengan

menyertakan huruf/a' pada lafazh fastamti'.
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Telah disebutkan pula dari jalur Ats-Tsauri, dari Rabi'ah,

sehubnngan dengan hadits di atas dengan lafazh, 'tr"i:,ti \li Utl*

tidak fdatangJ, maka na/kohknnlalr). Riwayat y*r r"*pa berasal dari

riwayat Ismail bin Ja'far, dari Rabi'ah, dengan lafazh, iy ,Wjrf;r'j
,$ Ai6 6:t ,g (kemudtan naflrahkanlah ia. Apabila pemililcnya

datang, maka tunailran [berikanJ kepadanya). Kemudian dalam

riwayat Imam Muslim dari jalur Ibnu Watrab disebutkan, ,el clti p bt,

tidak datang orang yong mencarinya moka

nrlnoUronion ,r1.
Hadits ini dijadikan dalil bahwa orang yang menemukan barang,

maka dia menjadi pemiliknya setelah lewat masa satu tahun. Inilah

makna lahiriah pernyataan tekstual Imam Bukhari, sebab sabda Nabi

SAW "urwonmu denganya" merupakan bentuk penyerahan urusan

kepada pilihannya, sedangkan perintah pada kata "naJkahkanlah"

berindikas i i b ahah (boleh).

Adapun pendapat yang masyhur di kalangan madzhab Maliki
mempersyaratkan pengucapan lafazh yang menunj ukkan kepemilikan.

Dikatakan pula "cukup dengan niat" dan inilah yang memiliki dalil

lebih kuat. Ulama lain mengatakan barang itu masuk dalam hak

miliknya dengan sebab menemukannya. Hadits Sa'id bin Manshur

dari Ad-Darawardi, dari Rabi'ah, menyebutkan dengan lafazh, $t)

Uyr'# 6 W|# (iika [pemililcnya tidak datangJ, maka lakukanlah

terhadap barang itu sebagaimana engkou lakukan terhadap hartamu).

W. elf5 (urusanmu dengannya), yakni belanjakanlah. Apabila

dibaca sya'naka, maka artinya adalah: tetapkanlah urusarlmu

terhadapnya. Sedangkan bila dibaca syo'nuka, maknanya adalah:

urusanmu terkait dengannya.

Para ulama berbeda pendapat tentang barang temuan setelah

diumumkan selama satu tahun, kemudian pemiliknya datang. Apakah

oftmg yang menemukan harus mengganti rugi atau tidak? Menurut

jumhur ulama, wajib dikembalikan selama barang itu masih ada. dan
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wajib mengganti apabila barang sudah tidak ada. Tapi Al Karabisi ]

(ulama madzhab Syaf i) menyelisihi pendapat itu, lalu Al Bukhari

dan Daud bin Ali (imam madzhab Zhahiri) menyetujuinya. Daud juga

sependapat dengan jumhur ulama tentang wajibnya mengembalikan

apabila barang masih ada.

Di antara huiiah jumhur ulama adalah lafazh dalam hadits yang

lallu. "Dan jadikanlah ia sebagai titipan padamu". Demikian pula

dengan saManya yang dikutip oleh Imam Muslim dari Bisyr bin
Sa'id, dari Zaid bin Khalid, "Kenalilah penutupnya dan tempat

penyimpanannya, kcmudian makanlah. Apabila pemililorya datang,

maka tunaikan kepodanya". Sesungguhnya makna zhahir katq
*Apabila pemililmya datang..." dan seterusnya setelah kata

"makanlah" rnenunjukkan wajibnya mengembalikan barang itu
setelatr dimakan. Dalam hal ini harus dipahami batrwa yang dimaksud

adalah mengembalikan gantinya.

Ada kemungkinan dalam kalimat itu terdapat lafazh yang tidak
disebu&an secara redaksional, dan hal itu diindikasikan oleh riwayat-
riwayat yang lain. Adapun kalimat selengkapnya adalatr: Kenalilah
penutupnya dan tempat penyimpanannya, kemudian makanlatr apabila

pemiliknya belum datang. Tetapi apabila pemiliknya datang, maka

berikanlah kepadanya. Lebih tegas daripada itu, riwayat Abu Daud

rnelalui jalur yang sama, ali ti qbtie 'J i'6 llt ,9t ai6 q3.s. i* 'u6

,$t\6 4ib6. tv irP ,W j {apattta datang orangyang mencarinya,

maka tunaikan {berikanJ kepadanya. Jika tidak (datang), maka

lrcnalilah penutupnya dan tempat penyimponannya, lalu makanlah.

Kemudian apabila pemiliknya datang, maka tunaiksn fberikonJ
frepadanya).

Nabi SAW memerintahkan untuk menunaikan barang itu kepada

pemiliknya, baik sebelum diizinkan untuk dimakan maupun

sesudahnya Inilah dalil yang paling kuat bagi jumhur ulama.

Abu Daud meriwayatkan melalui jalur Abdullah bin Yazid

(mantan budak Al Munba'its) dari bapaknya, darizatdbin Khalid, bf

i+ b$ uy e4,'j ,*yi $;,e)-"i" \p glg tlbo;e
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9l qn itt q+G @pabita pemiliknya datang, maka engkau serahkan

kepadanya; .sedangkan jika tidak [datangJ, maka engkau kenali

tempat penyimpanannya dan penutupnya, kemudian ambillah ia pada

hartamu. Apahila pemiliknya datang, maka serahkan kepadanya).

Setelah hal ini jelas, maka ada kemungkinan memahami lafazh

Irnarn Rukhari pada judul bab "Maka Barang itu untuk Orang yang

l\4encrnr.ikannya", yakni pada kondisi demikian dia diperkenankan

mernanf,:atkan barang tersebut. Adapun masalah ganti rugi tidak
qlibicarakan.

Imam An-Nalvawi berkata, "Apabila pemiliknya datang

s*b*inin barang itu dimiliki oleh orang y'ang menemukan, maka si

pcrnitik boleh n"rengambilnya dengan semua tambahannya, baik yang

fflenyatu dengan barang itu maupun yang terpisah. Adapun setelah

dimiliki dan pemiliknya belum datzutg, maka barang tersebut menjadi

milik orang yang menernukan dan tidak ada tuntutan baginya di

akhirat. Apabila pemiliknya datang dan barang masih utuh, maka dia

boleh mengambil semuanya beserta tambahan yang ada. Sedangkan

bagian barang yang berkurang, maka iyu menjadi tanggungan orang

yang menemukan. Ini adalah pendapat jumhur ulama."

Sebagian ulama salaf tidak mewajibkan orang yang menemukan

menggantinya. Secara zhahir, Imam Bukhari memilih pendapatuntuk

ini.

5. Apabila Seseorang Menemukan Kayu di Laut atau Cambuk
Maupun yang Sepertinya

1o. zlol c ,c't1, c. c. '-. . lc l'.c' ia.' 
o z

,rri'*';'; i flt r& * A, U'F qL :r-IJr JEj

y,*:., ?t fi *3 +; hr *r- a' J';'r'iL ^b ?rt 'vf:) i;;
da i; i g'; Ji 'ii'e';^t c-t, 'oL):y);\ ,t i

L
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jri' 'r;1 t^p Ar ,tL ,'ritr a*G -,"*J\ ';
.a;**llft

2430. Al-Laits berkata, "Ja'far bin Rabi'ah telah menceritakan

kepadaku dari Abdunahman bin Hurmuz, dari Abu Hurairah RA, dari

Rasulullah SAW bahwa beliau menyebutkan seorang laki-laki dari

bani Israil (beliau menyebutkan hadits selengkapnya), maka dia keluar

untuk melihat barangkali ada perahu yang datang membawa hartanya.

Ternyata dia mendapatkan kayu dan mengambilnya sebagai kayu

bakar untuk keluarganya. Ketika membelahnya, dia mendapatkan

harta dan selembar surat."

Keterangan Hadits:
(Bab apabila seseorang menemukan kayu di laut atau cambuk

maupun yang sepertinya). Yakni, apa yang mesti dilakukannya?

Apakah dia boleh mengambilnya atau harus membiarkannya? Apabila

dia mengambilnya, apakatr untuk dimiliki atau seperti halnya barang

temuan? Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini.

....alr 'S'6i 
1lt-taits berkata... dan seterusnya). Hadits ini telah

dijelaskan pada pembatrasan tentang kafalah (pemberian jaminan),

dan Imam Bukhari menyebutkannya di tempat ini secara ringkas.

Adapun penetapan dalil dari hadits itu untuk judul bab ditinjau dari

sisi bahwa syariat omng sebelum kita adalatr syariat bagi kita selama

tidak ada dalam syariat kita keterangan yang menyalahiny4 terutama

apabila pembawa syariat menuturkannya dalam konteks pujian

terhadap pelakunya. Berdasarkan ketentuan ini, tercapailah maksud

untuk memperbolehkan mengambil kayu dari laut. Namun, para ulama

telah berbeda pendapat mengenai hal itu, seperti akan disebutkan.

Adapun mengenai cambuk dan yang lainnya tidak disinggung

dalam hadits pada bab di atas, karena itulah maka Ibnu Al Manayyar

mengritik Imam Bukhari. Akan tetapi, mungkin untuk dijawab bahwa

Imam Bukhari menyimpulkan hukum persoalan ini dengan

memasukkannya dalam masalatr kayu yang disebutkan dalam hadits.

riu
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tse.rangkali Imam Bukhari menyebutkan "cambuk" sebagai isyarat

lerhadap arsar' )'ang akan dikemukakan setelah beberapa bab dalam

hadits Ubay bin Ka'ab. Atau urengisyaratkan kepada riwayat yang

dinukil Abu Dauti dari hadits Jabir, dimana dia berkata, J'r,') A|P;

y: *- ,fr"), ry h:;bli ,Pb b'*;lt: d' d et y ii,r j; nr

{1?.asulullah SAW rnemberi keringanan kepada kami pada tongkat,

camhul<. tali dan yang sepertinya, dimana seseorqng yang

rnEnar*ukslrfitta bafeh mengambilnya lalu memadaatkannya). Tapi,
.\{.tv?"{}$ hadits ini lemah dan diperselishkan apakah lnar.fu' atau mauquf.

Pendapat paling benar dalarn madzhab Syaf i adalah tidak ada

perhr:daan tentang barang temuan yang sedikit maupun banyak

*;*ng*nai kehamsan untuk mengumumkannya. Sernentara pandangan

lain rialam madzhatr itu mengatakan tidak ada kewajiban untuk

mengumumkannya. Di samping itu, terdapat beberapa pendapat lain;

seperti diumumkan sekali, tiga hari, dan diumumkan dalam waktu

tertentu yang diduga pemiliknya sudah tidak mencarinya lagi. Semua

pendapat ini berkenaan dengan barang temuan yang sedikit tetapi

bernilai. Adapun barang temuan yang tidak bernilai, seperti satu biji-
bijian maka boleh bagi yang menemukannya untuk langsung

memanfaatkannya menurut pendapat paling benar. Pada bab

berikutnya tentang hadits kurma terdapat hujjah bagi pendapat ini.

Dalam madzhab Hanafi dikatakan bahwa segala sesuatu yang

diketahui pemiliknya tidak mencarinya seperti biji kurma, maka boleh

diambil dan dimanfaatkan tanpa harus mengumumkan, hanya saja ia

tetap menjadi hak pemiliknya.

Dalam madzhab Maliki juga sama seperti itu, hanya saja ia tidak

lagi menjadi hak pemiliknya. Apabila barang temuan memiliki nilai

dan manfaat, maka wajib diumumkan. Lalu para ulama berbeda

pendapat mengenai waktu pengumuman barang temuan. Apabila

barang itu cepat rusak, maha boleh dimakan dan orang yang

menemukan tidak mengganti rugi. Ini menurut pendapat yang benar.
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6. Apabila Seseorang Menemukan Satu buah Kuma di Jelan

,* Ut'; ,JG & ht *y, /3'*
.r1k\ z;tLst'J, a:*'ai ,:t;i Ji'; ,,Su e-pt

z43l.Diriwayatkan dari Manshur, dari Thalhah, a-i ** rO.,
ia berkata: Nabi SAW melewati satu buatr kurma di jalarr, maka beliau

bersabd4 *Seandainya aht tidak Hrowatir bahwa ia adalah kurma

sedekah niscaya aku akan memokonrqta."

'r.1. t t cz il .
)V1 y.,a:.. !I:.l-l>

t.
- .z -ldl+-,

.r'ra, n .'1.1.
L5J> .gal cJtl.;t

.";,GL |zAL

*&i.rfr*';;16?i,l' ,3 6?i JiU'H,€L

oi ;:3i';,1ifl *rG ,;,t-i * us ,)3t ;:u ;*i Sy' qun*'ik
2432. Yahya berkata: Su&an telah menceritakan kepada kami,

Manshur telah menceritakan kepadaku, Za'idah berkata: Diriwayatkan
dari Manshur, dari Thalhatl, Anas telatr menceritakan kepadaku.

Muhammad bin Muqatil telatr mencerilakan kepada kami,

AMullah telatr mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah

mengabarkan kepada kami dari Hammam bin Munabbih, dari Abu
Huxairah RA5 dari Nabi SAW, beliau bersabda "Sesungguhnyo aht
kembali ke tempat lccluargaku, lalu aht temukon larmayang jatuh di
tempat tidtrht, moka alat mengombilnya untuk oht makan. Kemudian

aht klunatir jika ia adalah sedeknh, ma*a aht pun mcletok*onrqto."
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Keteransan lladits:
(Bab apabila seseorang menemukan satu buah kurma di jalan).

Yakni, dia boleh mengam-hil dan memakannya. Demikian pula halnya

dengan barang-barang lain yang nilainya tidak besar. tni adalah

pendapat yang rnasyhur dan dibenarkan.oleh mayoritas ulama. Ar-
Raf"r'i mengisyaratkan adanya pendapat lain dalam masalah ini.

. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Maimunah, istri Nabi

$AWl bahrya dia menemukan sebrji kurma lalu memakannya seraya

berkata, "Allah tidak menygkai kerusakan." Maksudnya, apabila

kurma tersebut tidak diambil dan dimakan, maka akan jadi rusak.

t#ii-l {niscaya alu akon memakannya). Hal ini jelas

menunjukkan bolehnya memakan barang yang kurang berharga, yang

jatuh di jalanan, sebab Nabi mengatakan bahwa faktor yang

mencegahnya untuk memakan kurma tersebut adalah sikap wara',

dimana beliau khawatir jika kurrna itu adalah ktrma sedekah'yang

diharamkan bagi beliarr bukqi karena ia jatuh atau tercecer di jalan.

Hal itu diperjelas oleh kalimat dalam hadits Abu Hurairah, o:,tS ule

(di atas iempat tidurku). HaI ini menunjukkan bahwa Nabi tidak

merlgaqbilnya dikarenakan sifat wara' beliau yang khawatir jika
kurma itu adalatr kurma sedekah. Kalau bukan karena kekhawatiran

itu, niscaya beliau memakannya

Dalam riwayat ini tidak ada keterangan tentang

"mengumumkan". Ini menunjukkan bahwa barang yang tercecer atau

jatuh seperti itu boleh diambit untuk dimiliki tanpa harus

mengumumkannya- Namun, apakah yang demikian itu dinamakan

"barang' temuan" menurut pengertian'syariat, sebab barang temAan

dalam pandangan syariat adalah'sbsuatu yang'dapat dimiliki, bukan

yang tidak ada nilainya? '

' 'r Sebagian ulama mirasakan suatu kernusykilan 'tentang 'sikap

Nabi yang meninggalkan kurma di jalan, padahal seharusnya seorurng

imam atau pemirnpin mengambil barang yang tercecer untuk dijaga.

Jawabannya, ada kemungkinan Nabi SAW mengambilnya, karena

dalam hadits tersebut tidak ada keterangan yang menafikannya; atau
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beliau sengaja meninggalkannya agar mereka yang halal mernakan

sedekah dapat memanfaatkan jika menemukannya. Sesungguhnya

kewajiban imam hanya menjaga harta yang diketahui masih sangat

dibutuhkan oleh pemiliknya, bukan harta yang menurut kebiasaan

tidak lagi diperlukan oleh pemiliknya.

7. Bagaimana Mengumumkan Barang Temuan Milik
Penduduk Makkah?

y \t ,* Ut c c4:? hr ,q, r'* lt'* "d')tb Jti)

W?; lpi{i'wk t ,,liu''r,
,Ju:q3 y\t ,k dt f {& it ,f tk * nc J$)

:4.o16',*rr
Thawus berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi

SAW, beliau bersabda, "Tidak boleh mengambil barang temuannya
kecuali bagi yang ingin mengumumkannya."

I(halid berkata: Diriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas,
dari Nabi SAW, beliau bersabda, *Tidak boleh mengambil barang
temuannya kecuoli bagi orang yang ingin mengumumkan. "

I 'i6 *j *\t -* ir J'y, oi t4:b?nr oe, fe qt *
tL:.t', *.\\6 E t, t^:* /-'t', t1-^t2,'r;;3.

c a . o \ / - . ,:.ii)' yt 
'jui .-r)' 

yt 
"i,r [;r 6- |16 Jvi .6)\;

2433'. Dari Ibnu abbas ne UJ*a Rasulullah SAW bersabda,

"Tidak boleh ditebang pepohonannya, tidak boleh diusik binatang
buruannya, tidak halal barang temuannya kecuali bogi yang ingin
mengumumkan, dan tidak boleh dicabut rerumputannya." Ibnu Abbas

berkata, "Wahai Rasulullah, kecuali idzkhirt" Beliau bersabda,

"Kecuoli idzkhir."
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t . I z \Lii .oti ,..1! tr-St 'Jr', 
^JL irt * Jut J;, Jug .ilt,/

A / a - a . --o -l z ) 4
,/

\6*, ;.'^+ilr ,; :iu tar ;;, u- J trkt Xi'e c :'rorj'1tr)
6z^t

'*'t 4; nt & iut Jir,-,
2434. Dari Abu Salamatr bin ebdunahman, dia U"rtutu, eU,

Hurairah RA telah menceritakan kepadaku, dia berkata: Ketika Allah
menaklukkan Makkah untuk Rasul-Nya, beliau berdiri di antara

rnanusia lalu memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian bersabda,

"Sesungguhnya Alloh menahan pasukan gaiah dari Makkah dan

menjadikan rasul-Nya dan orang-orang beriman berkuasa atasnya.

Sesungguhnya Makkah tidsk halal bagi seorong pun sebelumku, dan

ia dihalalkan untul<ku sesaat daripada waktu siang. Sesungguhnya ia

tidak halal bagi seorang pun sesudahht. Tidak boleh diusik binatang

buruannya, tidak ditebang pohonnya yang berduri, tidak halal diambil

barang temuannya kecaali bagi orang yang ingin mengumumkan; dan

barangsiapa dibunuh anggota kcluarganya, maka dia boleh memilih

dua perlrara: mengambil fidyah (tebusan) atau minta ditegakkan

qishash." Al Abbas berkata, "Kecuali idzkhir, sesungguhnya kita

menggunakannya untuk kuburan dan rumah." Rasulullah SAW
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bersabda, "Kecuali idzkhir. " Abu Syah 
-seorang 

penduduk

Yaman- berkata, "Tulislah kalian untukku, wahai Rasulullah!"
Rasulullah SAW bersabda, *Tulislah kalian untuk Abu Syah. " Aku
berkata kepada Al Attza'i, "Apakah makna perkataan 'Tulislah
untukku, wahai Rasulullahl"'Dia berkata, "Khutbah tersebut yang dia

dengar dari Rasulullah SAW."

Keteransan Hadits:
(Bab bagaimana mengumumkan barang temuan milik penduduk

Makkah?). Sepertinya hal ini sebagai isyarat dari Imam Bukhari

tentang bolehnya mengambil barang yang terjatuh di wilayah tanah

Haram. Oleh sebab itu, dia membatasi judul bab pada cara

mengumumkannya. Seakan-akan dia mengisyaratkan kelemahan

hadits tentang larangan mengambil barang yang terjatuh milik orang
yang menunaikan ibadah haji. Atau mungkin juga sebagai isyarat

bahwa larangan itu harus ditakwilkan, yaitu larangan mengambil

untuk dimiliki, bukan untuk disimpan (lalu diberikan kepada

pemiliknya).

Hadits tersebut telah dinyatakan shahih oleh Imam Muslim
melalui riwayat Abdurrahman bin Utsman At-Taimi. Dalam kedua

hadits yang dikemukakan Imam Bukhari di tempat ini tidak ditemukan
keterangan tentang cara mengumumkan barang temuan itu, seperti

yang tercantum pada judul bab. Seakan-akan dia mengisyaratkan

tentang tidak adanya perbedaan mengumumkan barang yang

ditemukan di tanah Haram dan selainnya.

r 'iri *t y }u',p d' f ciia h' qi fV ylt i"rb J,6t

q?'ul $i@ Sry'i.- gnorus berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas

M, dari Nabi SAlIr, beliau bersabda, "Tidak boleh diambil barang

temuannya kccuali bagi yang ingin mengumumkannya. "). lni adalah

penggalan hadits yang dia sebutkan dengan sanad yang lengkap pada

pembahasan tentang haji pada bab "Tidak Halal Melakukkan

Peperangan di Makkah".
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/6' d 
'?,t ,k et y i' ,.i1" !_h 6b h' e it get*a Attah

menaklukkan Makkah untuk Rasul-Nya, beliau berdiri di antara

manusia). Secara lahiriah, khutbah ini berlangsung sesaat setelah

penaklukan kota Makkah. Namun, tidaklah demikian, bahkan khutbah

itu diucapkan sebelum penaklukan, yaitu sesaat setelah seorang laki-

laki dari bani Khuza'ah membunuh seorang laki-laki dari bani Al-
Laits.

t4*st; ,f 'L gidak halal diambil barang temuannya

kecuali bagi orang yang hendak mengumumkan). Kata munsyid

berarti orang yang mengumumkan atau rnemberitahukan barang

temuan. Adapun orang yang mencari barang yang hilang dinamakan

naasyid. Dikatakan nasyadtu dhaallatan, yakni aku mencari barang

yang hilang. Sedangkan bila dikatakan ansyadtu dhaallatan, berarti

aku mengumumkarurya. Arti dasar kata insyad atan nasyiid adalah

mengeraskan suara. Maka, makna hadits di atas adalah; Tidak halal

memungut barang yang jatuh di Makkah kecuali hanya bagi orang

yang semata-mata ingin mengumumkannya. Adapun orang yang

bermaksud mengumumkannya lalu memilikinya fiika tidak

menemukan pemiliknya), maka tidak halal baginya memungut barang

tersebut.

Masalah yang lain dalam hadits 
"i"i J"l+ dijelaskan pada

pembahasan tentang haji, kecuali lafazh, Jli iJ e Ut (barangsiapa

dibunuh anggota keluarganya). Sesungguhnya bagian ini akan diulas

pada pembahasan tentang diyot (denda karena membunuh). Begitu

pula selain lafazh,:g gl tt$r ltultslah oleh kalian untuk Abu Syah),

yang telah diterangkan pada pembahasan tentang ilmu. Orang yang

mengucapkan kalimat "Aku berkata kepada Al Auza'i" adalah Al
Walid bin Muslim, perawi hadits itu sendiri.

Kedua hadits di bab ini (masing-masing dari Ibnu Abbas dan

Abu Hurairah) telah dijadikan dalil bahwa barang temuan di Makkah

tidak boleh diambil untuk dimiliki, tetapi boleh diambil untuk

diumumkan. Demikian menurut pendapat jumhur ulama. Hanya saja

hukum itu khusus bagi wilayah Haram, sebab barang yang jatuh atau
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tercecer di tempat itu sangat besar kemungkinan kembali kepada

pemiliknya. Karena apabila barang itu milik penduduk Makkah, maka

kemungkinan untuk kembali kepada pemiliknya cukup jelas.

Sedangkan bila barang tersebut milik penduduk luar Makkah, maka

wilayah Makkah tidak pernah sepi dari pengunjung yang berasal dari

berbagai wilayah. Apabila orang yang menemukan barang itu
mengumumkannya setiap tahun, niscaya akan mengetahui pemiliknya.
Demikian menurut Ibnu Baththal.

Sementara itu, kebanyakan ulama Maliki dan sebagian ulama

Syaf i berkata, "Wilayah Makkah sama seperti wilayah lainnya dalam

hal barang temuan. Hanya saja Makkah mendapat pengkhususan

seperti itu 
-menurut 

pandangan mereka- dikarenakan orang yang

menunaikan haji akan kembali ke negerinya dan mungkin tidak
pernah mengunjungi Makkah lagi. Untuk itu, orang yang menemukan

barang di Makkah harus lebih terbuka dalam mengumumkannya."

Ibnu Al Manayyar menguatkan madzhabnya dengan makna
zhahir istitsna' (pengecualian), sebab dalam riwayat itu disebutkan
penafian (yak"i redaksi kalimat "tidak halal"), lalu dikecualikan orang
yang hendak mengumumkan. Maka, hal ini menunjukkan bahwa

mengambil barang adalah halal bagi orang yang hendak

mengumumkannya, karena adanya pengecualian setelah penafian

menunjukkan suatu penetapan. Dia berkata, "Konsekuensinya,

Makkah dan negeri lainnya adalah sama. Tapi berdasarkan qiyas

[analogi] mengharuskan adanya perbedaan."

Argumentasi yang dikemukakan Ibnu Al Manayyar dapat

dijawab bahwa apabila pengkhususan itu bertepatan dengan keadaan

yang ulnurn, maka maknanya tidak dapat diperluas lagi. Pada

umunnya orang yang menemukan barang yang hilang di Makkah

akan merasa putus asa mendapatkan pemiliknya. Demikian pula
pemiliknya merasa putus asa untuk menemukan barangnya kembali,
sebab manusia yang datang ke Makkah berasal dari berbagai tempat
yang jauh dan akan kembali ke negeri masing-masing. Mungkin saja

terbersit dalam hati orang yang menemukannya untuk memiliki
barang itu sejak pertama kali sehingga tidak mengumumkannya. Oleh
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sebab itu, syariat melarang untuk mengambilnya kecuali bagi orang

yang ingin mengumumkannya. Hal ini berbeda dengan barang yang

ditemukan di perkemahan tentara di negeri musuh, setelah mereka

kembali ke daerah asal masing-masing, dimana hukumnya adalah

tidak diumumkan kepada orang-orang selain mereka. Ini menurut

kesepakatan ulama. Berbeda dengan barang temuan di Makkah,

disyariatkan untuk diumumkan, karena mungkin penduduk dari negeri

tempat pemilik barang itu mengunjungi Makkah kembali, sehingga

orang yang menemukan barang tersebut dapat mengetahui pemiliknya.

Ishaq bin Rahawaih mengatakan bahwa kalimat "kecuali bagi
yang mengumumkannya" yakni bagi siapa yang mendengar seseorang

berkata, "Barangsiapa melihat barangku dengan sifat seperti ini..."
dan seterusnya. Maka, pada saat itu diperkenankan bagi orang yang

ingin mengumumkannya mengambil barang yang dimaksud untuk

dikembalikan kepada pemiliknya. Pendapat ini lebih sempit daripada

pendapat jumhur ulama, karena ia mengaitkan dengan keadaan yang

lebih spesifik.

Sebagian mengatakan bahwa maksud kata munsyid adalah orang

yang mencari barang yang hilang. Pendapat ini dikemukakan oleh

Abu Ubaid. Akan tetapi ditanggapi bahwa secara bahasa tidak

diperkenankan meftrmakan orang yang mencari barang yang hilang

sebagai munsyid.

Aku (Ibnu Hajar) katakan, cukup untuk menolak pendapat ini

dengan lafa^dalam hadits Ibnu Abbas :#.:Ji|@d'Jrr*-t Qidak

boleh mengambil barang temuannya, kecuali bagi orang yang ingin

mengumumknn). Sementara hadits yang ada saling menafsirkan satu

sama lain. Seakan-akan inilah rahasianya sehingga Imam Bukhari

menyertakan hadits Ibnu Abbas pada bab di atas. Adapun dari segi

bahasa, sesungguhnya Al Harbi telah menetapkan bolehnya

menamakan orang yang mencari barang yang hilang sebagai munsyid,

dan hal serupa dinukil pula oleh Iyadh.

Hadits pada bab ini dijadikan pula sebagai dalil bahwa barang

temuan di Arafah dan Madinah Nabawi sama seperti barang temuan di

tempat lainnya, karena hukum pada hadits di atas khusus bagi wilayah
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Makkah. Kemudian Al Mawardi menukil satu pendapat dalam kitab

Al Hawi bahwa hukum barang temuan di Arafah dimasukkan dalam

hukum barang temuan di Makkah, sebab tempat ini juga merupakan

tempat perkumpulan orang-orang untuk menunaikan haji. Namun, dia

tidak menyebutkan pendapat yang lebih kuat. Pendapat ini tidak

ditemukan dalam kitab Ar-Raudhah maupun kitab sumbemya.

Hadits ini dijadikan juga sebagai dalil tentang bolehnya

mengumumkan barang yang hilang di Masjidil Haram, berbeda

dengan masjid-masjid yang lain. Pendapat ini merupakan pendapat

paling benar di antara dua pendapat dalam madzhab Syaf i.

8. Tidak Boleh Memerah Hewan Ternak Milik Seseorang

Tanpa Izinnya

Pt * \, ,v yt ,l';'r'oi ,;t; ?nt ,y,';L ; *t * ,r
;i oi'€Li'-i: ,u\l *. '6;t ryG fi "rjX't iJv

€t; Li* i' Lx' a; ii* w tr r';, <L u:F
.uiU !t *i a;c Li'jX- x,*tati

2435. Dari Abdullah bin Umar RA bahwa Rasulullah SAW

bersabda, "Janganlah seseorang memerah hewan ternak orang lain
tanpa izinrrya. Apakah salah seorang di antara kalian menyukai

didatangi lramarnya lalu dipecahkan khizanahnya dan dipindahkan

malranannya? Sesungguhnya kantong-kantong susu hewan ternak

mereka merupakan khizanah (tempat penyimpanan) makanan mereka

fair susuJ. Janganlah seseorang memerah hewon ternak orang lain
tanpa izinnya."

Keterangan Hadits:
(Bob tidak boleh memerah hewsn ternak milik seseorang tanpa

izinnya). Demikian Imam Bukhari menyebutkan judul bab seperti

yang tercantum dalam redaksi hadits. Ini mengisyaratkan bantahan
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terhadap mereka yang mengkhususkan atau membatasi makna hadits

tersebut.

'f i, t6 (Hewan ternak orong lain). Dalam riwayat Ibnu Al

Had dan para perawi kttab Al Muwaththa' disebutkan, trt q6
(hewan ternak seorang laki-laki)- Namun, riwayat ini hanya sebagai

pemisalan, karena hal ini tidak menjadi kekhususan bagi laki-laki.
Salah seorang pensyarah kitab Al Muwaththa'menyebutkan dengan

lafazh, yi q6 (hewan ternak saudaranya), lalu dia berkata, "Lafazh

ini hanya menerangkan keadaan yang galib, karena tidak ada

perbedaan dalam hal itu antara muslim dan kafir dzimmi." Namun,

perkataan ini ditanggapi batrwa riwayat dengan lafaz}l. demikian tidak

tercantum di dalam kttab Al Muwaththa'. Di samping itu, ada

perbedaan antara muslim dan kafir dzimmi dalam masalah ini menurut

sejumlah ulama, seperti yang akan disebutkan dalam kesimpulan

hadits tersebut.

lmam Ahmad meriwayatkan melalui jalur Ubaidillatr bin Umar

dari Nafi' dengan lafazh, nfy ,l u,rtrt ;t; '#- bi ,# (Beliau

melarang memerah hewan ternok manusia kecuali dengan izin

mereka).

Katz maasyiyah (pinatang temak) dipakai untuk unta, sapi dan

kambing. Namun, kata ini lebih banyak digunakan untuk kambing,

seperti disebutkan dalam kttab An-Nthryah.
U;p Qramarnya), Apabila dibaca masyrubah, artinya kamar.

Namun, jika dibaca masyaraboh, artinya tempat minum. Adapun bila

dibaca masyribah, atinya bejana minum.
iiitly (khizanahnya). Khizanah adalah tempat atau wadah untuk

menyimpan sesuatu. Sementara dalam riwayat Ayyub yang dikutip

oleh Imam Ahmad disebutkan, S.ri '# (Dipecahkan pintunya).

JAl laipindahkan). Kata ini berasal dari kata an-naql, yakni

berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Demikian yang tercantum

dalam kebanyakan riwayat Al M*vaththa' dari Imam Malik, dan
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sebagian mereka meriwayatkan seperti itu sebagaimana disebutkan

oleh Ibnu Abdil Ban.
Al Ismaili meriwayatkan melalui jalur Rauh bin Ubadah dan

selainnya dengan lafazh fayuntatsal yang berasal dari kata an-natsl,
yakni menghamburkan sesuatu sekaligus dengan gerakan yang cepat,

dan ada pula yang mengatakan bahwa maknanya adalah

mengeluarkan. Makna terakhir ini lebih spesifik daripada

memindahkan. Senada dengannya diriwayatkan oleh Imam Muslim
dari Ayyub dan Musa bin Uqbah serta selain keduanya dari Nafi'.
Namun, dia meriwayatkan pula dari Al-Laits dari Nafi' dengan lafazh

fayuntaqal. Jalur ini dalam riwayat Abu Daud disebutkan dengan

lafazhfayuntatsal.

eryi (makanan-makanan mereka). Kata ath'Ltmaot adalah

bentuk jamak dari kata ath'umah. Sedangkan ath'imah adalah bentuk
jamak dari kata tha'oam. Adapun yang dimaksud di tempat ini adalah

air susu.

Ibnu Abdil Barr mengatakan bahwa hadits ini melarang seorang

muslim untuk mengambil sesuatu milik muslim lainnya kecuali
dengan izinrrya. Hanya saja disebutkannya air susu secara khusus di
sini adalah karena orang-orang dengan mudah dapat mengambilnya.

Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan perkara yang lebih besar

lagi. Demikianlah pandangan yang menjadi pegangan jumhur ulama.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan mengenai izin yang bersifat

khusus atau umum. Sejumlah ulama salaf mengecualikan jika orang
yang mengambil mengetahui bahwa pemiliknya ridha meskipun tidak
ada izin darinya, baik secara khusus maupun umum. Kemudian
sebagian mereka memperbolehkan secara mutlak dalam hal makan

dan minum. Mereka berdalil dengan riwayat yang dinukil Abu Daud

dan At-Tirmidzi (y.ang dianggap shahih).dari Al Hasan bin Samurah,

dari Nabi sAw, wo c,:tzli q"i qb t-i'oi ?o &'€'bi u;i rs1

'V- ti a:#j'# i osi'o$ ^:si$ aEi'oti (Apabita satah

seorang di antora kalian datang kepada binatang ternak, opabila
pemililorya tidak ada, maka hendaklah dia memanggil sebanyak tiga
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kali. Apabila panggilannya dijowab, maka hendaHah ia meminta izin
kepada pemiliknya. Apabila diizinkan, fmaka dia boleh memerahJ.

Namun, jika tidak ada jawaban, maka dia boleh memerah dan

meminumnya tapi tidak boleh membawanya").

Sanad hadits ini shahih sampai kepada Al Hasan. Barangsiapa

berpendapat Al Hasan benar-benar mendengar dari Samurah, maka

dia menggolongkannya sebagai hadits shahih. Adapun yang tidak
berpendapat demikian, maka dia mengatakan hadits itu munqathi'
(terputus sanad-nya). Akan tetapi ia memiliki beberapa riwayat
pendukung, dan yang terkuat di antaranya adalah hadits Abu Sa'id dari

Nabi SAW, ;* of ?'ia?tt\t:,!i.Ei 3p ,6ut :g ?tt & *i rit

!€-J y,6 
'b'*1 

${t Uiko kamu mendatangi seorang penggembala,

maka panggillah sebanyak tiga kali [maka mintalah izin kepadanyaJ.

Sedangkan bila tidak menjawab, maka minumlah tanpa membuat

kerusaksn. Apabila engkau datang ke suatu kebun...) lalu disebutkan

seperti di atas. Riwayat ini disebutkan Ibnu Majah, Ath-Thahawi -
beliau mengganggapnya shahih- dan Ibnu Hibban serta Al Hakim.

Namun, ada kemungkinan untuk dijawab bahwa hadits tentang

larangan lebih shahift sehingga lebih utama untuk diamalkan. Di
samping itu, pandangan yang membolehkan makan dan minum tanpa

izin pemiliknya bertentangan dengan kaidah-kaidah yang tetap

(qath'i) tentang haramnya mengambil harta seorang muslim tanpa

izinnya.

Sebagian ulama berusaha mengompromikan kedua hadits itu
seperti berikut:

l. Hadits yang memp€rbolehkan memerah susu hewan tanpa

sepengetahuan pemiliknya berlaku jika diketahui bahwa pemiliknya

ridha akan hal itu. Sedangkan hadits yang menyebutkan larangan

terhadap hal itu berlaku jika tidak diketatrui keridhaannya.

2. Hadits yang memperbolehkan, khusus bagi orang yang berada

dalam perjalanan (ibnu sabil) dan tidak berlaku bagi selainnya, atau

khusus bagi yang sangat butuh, atau dalam keadaan lapar.
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3. Ibnu Baththal meriwayatkan dari salah seorang gurunya

bahwa hadits yang memperbolehkan hanya berlaku pada zarnan Nabi

SAW, sedangkan hadits yang melarang menunjukkan adanya sifat

kikir setelah itu.

4. Hadits yang melarang hal itu berlaku apabila pemilik hewan

lebih membutuhkan daripada orang yang lewat. Pendapat ini

berdasarkan hadits Abu Hurairah , '&t y ht tb it J'.,i t ,p ,^E

w'tl1,lai yht & l' u*tdiui qi1gir};";*,iuil.t\if e
u,i*i e{, J|&)'i i$i ,e+t'} cir:;j' e ? /tl +,}i
Uy U,s'oti ,',rtt,t ,riii f+i ii (3 (Ketika kami bersama Rasulullah

SAW dalam suatu perjalanan, tiba-tiba kami melihat unta yang di-
tashriyah [tidak diperah susunya untuk mengelabui pembeli], maka

kami pun segera menghampirinya. Kemudian Rasulullah SAW

bersabda kepada kami, "Sesungguhnya unta ini milik penghuni rumah

dari lraum muslimin, ia adalah maksnan pokok mereka. Apakah

kalian senang jika pergi ke tempat perbekalan knmu, lalu mendapoti

apo yang ada padanya telah hilang?' Kami menjawab, "Tidak."
Beliau bersabda, "Sesungguhnya yang ini sama seperti itu. ").

Riwayat ini dinukil oleh Imam Ahmad serta Ibnu Majah. Ini
adalah redaksi riwayat Ibnu Majah. Sedangkan dalam riwayat Imam

Ahmad disebutkan, til:t)il iAt At;A! (Orang-orang bersegera untuk

memerahnya).

Para pendukung pendapat ini mengatakan bahwa hadits yang

membolehkan berlaku apabila pemilik hewan tidak membutuhkannya,

sedangkan hadits yang melarang berlaku apabila pemilik hewan

sangat membutuhkannya.

5. Hadits yang membolehkan berlaku apabila hewan tersebut

tidak di-rashriyah, sedangkan hadits yang melarang berlaku apabila

hewan tersebut di-tashriyah, berdasarkan hadits di atas. Namun, di

bagian akhir riwayat Imam Ahmad disebutkan, 'i!"tt 1i I Ff :)f

fj;; \ tf.?tt (Apabila kalian terpal<sa harus melakuknnnya, malca
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minumlah dan jangan membawa [air susunyaJ). Hal ini menunjukkan

bahwa izin untuk minum air susu tanpa sepengetahuan pemilik hewan

berlaku secara urnum, baik hewan itu di-tashriyah atau tidak. Hanya

saja dalam hal ini dibatasi dalam kondisi terpaksa dan tidak membawa

air susu tersebut-

6. Ibnu Al Arabi cenderung memahami hadits ini berdasarkan

kebiasaan yang berlaku. Menurutnya, kebiasaan penduduk Hijaz dan

Syam sangat toleran dalam hal ini, berbeda dengan yang lainnya.

Sebagian ulama berpendapat, apabila hewan itu terdapat di jalan tanpa

sengaja, maka orang yang lewat boleh mengambilnya. Hal ini
menunjukkan bahwa yang demikian itu khusus bagi orang yang

membutuhkan. Sementara menurut Abu Daud, bolehnya mengambil

tanpa izin pemiliknya khusus bagi mereka yang melakukan perjalanan

menuju medan perang.

7. Hadits yang memperbolehkan berlaku apabila hewan itu milik
orang kafir dzimmi. Sedangkan hadits yang melarang berlaku apabila

hewan tersebut milik kaum muslimin. Pendapat ini diperkuat oleh

sikap para sahabat yang mempersyaratkan kepada kafir dzimmi agar

menjamu kaum muslimin, sebagaimana yang dinukil melalui riwayat

shohih dari Umar.
Ibnu Wahab menyebutkan dari Malik tentang musafir yang

singgah di tempat seorang kafir dzimmi. Malik berkata, "Dia tidak

boleh mengambil sesuatu tanpa izin dari orang kafir dzimmi itu." Lalu

dikatakan kepada Imam Malik, "Bagaimana dengan keharusan

menjamu yang ditetapkan atas mereka?" Dia menjawab, "Pada saat itu

mereka diberi keringanan karena hal tersebut. Namun, pada saat ini
tidak berlaku lagi."

8. Sebagian ulama cenderung mengatakan bahwa hadits yang

membolehkan telah mansukh (dihapus) dan mereka beranggapan

bahwa hal itu berlaku sebelum turunnya kewajiban zakat. Para

pendukung pendapat ini berkata, "Menjamu tamu pada saat itu
merupakan suatu kewajiban, kemudian dihapus oleh kewajiban

zakat."
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Ath-Thahawi berkata, "Adapun yang demikian itu berlaku

ketika menjamu tamu merupakan suatu kewajiban. Lalu kewajiban ini

dihapus bersama hukum yang membolehkan mengambil air susu

hewan ternak tanpa sepengetahuan pemiliknya."
Kemudian Ath-Thahawi menyebutkan hadits-hadits berkenaan

dengan hal itu. Adapun pembicaraan mengenai hukum menjamu tamu

akan diterangkan pada pembahasan tentang penganiaya an (mazhal im).

Imam Nawawi berkata dalam kitab ,Syarh Al Muhadzab, "Para

ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang melewati kebun atau

tanaman maupun hewan ternak. Jumhur ulama berpendapat, dia tidak

boleh mengambil sesuatu darinya kecuali dalam keadaan darurat.

Dalam kondisi seperti ini dia boleh mengambil, tetapi harus

mengganti atau membayarnya menurut pendapat Imam Syaf i dan

mayoritas ulama. Sedangkan menurut sebagian ulama salaf tidak ada

funtutan apapun atas orang itu."
Imam Ahmad berkata, "Apabila kebun itu tidak memiliki pogil,

maka orang yang lewat boleh memakan buatr-buahannya meskipun

dia tidak butuh." Ini adalah pendapat paling benar di antara dua

pendapat yang dinukil dari Imam Ahmad. Adapun menurut

pendapatnya yang lain, boleh mengambil apabila sangat

membutuhkan. Dalam kedua pendapat ini, tidak ada kewajiban

mengganti rugi.

Dalam masalah ini, Imam Syaf i menyandarkan pendapatnya

pada ke-sft ahih-an hadits. Al Baihaqi. b..fug, *Maksudnya adalah

hadits Ibnu umar dari Nabi sAw, *.4.t:r:yw y.n.€,bi"; ri1

{Apabila salah seorong di antara kamu melewati suatu kebun, makn

dia boleh memakan fsesuatu dariJnya, dan janganlah dia mengambil

sesuatu darinya dengan [dimasukkan ke dalam kninnyal secara

sembunyi-sembunyi). "

Hadits ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan digolongkannya

sebagai hadits gharib. Al Baihaqi berkata, "Hadits itu tidak shahih, di

samping juga diriwayatkan melalui jalur lain yang tidak kuat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan batrwa seluruh hadits tersebut tidak

kurang dari derajat hadits shahih. Sementara para ulama telah
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l.

berhujjah pada sejumlah hukum dengan hadits yang tingkatannya

lebih rendah daripada derajat hadits tersebut. Masalah ini telah saya

terangkan dalam kitab Al Minfuah "fi *a Allaqa Asy-Syaf i Al Qaulu
bihi Ala Ash-Shihhah.

Pelaiaran yans danat diambil
Pelajaran yang dapat kita petik dari hadits tersebut, di antaranya:

Membuat perumpamaan untuk memudahkan pemahaman, dan

memberi contoh sesuatu yang kurang dimengerti dengan sesuatu

yang lebih jelas.

Menggunakat qiyas (analogi) dalam hal-hal yang sepadan.

Menyebutkan hukum bersama illat-nya (alasan yang

mendasarinya), lalu menyebutkan kembali hukum itu setelah

menyebutkan alasannya. Ini untuk mempertegas dan

menguatkannya.

Dalam qiyas tidak disyaratkan adanya kesesuaian antara

masalah pokok (yang dijadikan dasar qiyas) dan masalah cabang

(yang di-qiyas-kan) dalam segala segi. Bahkan, mungkin

persoalan pokok memiliki sifat tersendiri yang tidak ada

halangan untuk tidak ditemukan pada persoalan cabang selama

keduanya mempunyai kesamaan atau kemiripan dalam sifat

yang pokok, sebab dalam hal ini kantong susu hewan tidak sama

dengan khizanah (tempat penyimpanan barang) dari segi

keamanan, sebagaimana mengikat hewan tidak sama dengan

gembok pada khizanaft. Meski demikian, disamakannya hewan

yang terikat dengan khizanah yang terkunci adalatr dalam hal

larangan mengambil sesuatu darinya tanpa izin pemiliknya. Hal

ini disinyalir oleh Ibnu Al Manayyar.

Boleh menyimpan makanan sampai waktu yang dibutuhkan,

berbeda dengan orang-orang zuhud yang ekstrim yang melarang

menyimpan makanan secara mutlak, sebagaimana yang

dikemukakan Al Qurthubi.
Pada hadits ini terdapat penjelasan bahwa air susu dinamakan

juga makanan. Oleh karena itu, seseorang dianggap melanggar

2.

4.

5.

6.
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7.

8.

9.

sumpah apabila bersumpah tidak akan memakan makanan, lalu

dia minum susu. Hal ini dikatakan oleh Imam An-Nawawi.

An-Nawawi berkata, "Pada hadits ini terdapat keterangan bahwa

menjual (barter) susu kambing dengan kambing yang kantong

susunya berisi susu, hukumnya batil." Demikian pendapat Imam

Syaf i dan jumhur ulama. Tapi, Al Auza'i memperbolehkannya.

Seekor kambing yang memiliki air susu yang bisa diperah boleh

ditukar dengan harga tertentu. Ini menurut pendapat Al
Khaththabi. Masalah ini menguatkan berita tentang "tashriyah"
dan menetapkan hukumnya dalam menentukan kadar air susu.

Barangsiapa memerah dari kantong susu unta atau hewan

lainnya di tempat terikat dan terjaga bukan karena kebutuhan

mendesak, lalu air susu itu mencapai kadar dimana seorang

pencuri dijatuhi hukuman potong tangan apabila mengambilnya,

maka orang yang memerah susu tersebut juga wajib dipotong
tangannya jika pemilik hewan tidak mengizinkannya, sebab

hadits itu telah menyebutkan dengan tegas bahwa kantong susu

binatang merupakan tempat penyimpanan makanan.

Al Qurthubi meriwayatkan dari sebagian ulama bahwa

seseorang dijatuhi hukuman potong tangan meskipun hewan itu tidak

berada di tempat yang terjaga, karena kantong susu sudah dianggap

sebagai tempat penyimpanan air susu. Pendapat inilah yang

diindikasikan oleh makna lahiriah hadits di atas.

9. Apabila Pemilik Barang Temuan Datang Setelah Satu Tahun,
maka Barang itu Dikembalikan kepadanya, Sebab Ia merupakan

Titipan pada Orang yang Menemukannya

'., , { / to. \,. . . , . t ? o c/ . . aro. 1o. . / . .
).>J 0l a:.e Al ,f ) @l $t J 4;r c-,;^lt d-f x-tt t'

t cn . .t

zL W? :Ju a.L;lJl
O. u

d-e ^t&
4Ill J;1 JL

aAa!r
u. tju . *a\ii6;i,; tf, q 'aL"t i va*rairsrUrt
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2436. Diriwayatkan dari Yazid (mantan budak at t trnUu'itr),

dari Zaid bin Iftalid Al Juhani RA bahwa seorang laki-laki bertanya

kepada Rasulullah SAW tentang barang temuan, maka beliau

bersabda, "Umumkan ia selama satu tahun, lalu kenali tempat

penyimpanannya dan penutupnya. Kemudian naJlcahkanlah ia.

Apabila pemiliknya datang, mako berikan kepadanya." Laki-laki itu
bertanya, "Wahai Rasulullah! Bagaimana dengan kambing yang

tersesat/hilang?" Beliau bersaMa" "Ambillah ia, ia untukmu atau

untuk saudaramu, atau untuk serigala." Laki-laki itu bertanya,

"Wahai Rasulullah! Bagaimana dengan unta yang tersesat/hilang?"

Zaid bin Khalid berkata" "Rasulullah SAW marah hingga kedua

pipinya -atau mukanya- merah kemudian bersabda, 'Apa urusanmu

dengannya? Ia memiliki tapak (yang larut) dan persediaon minum

hingga pemil ilorya menemuksnnya'. "

Keterangan Hadits:
Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Zaid bin

Khalid dari jalur Ismail bin Ja'far, dari Rabi'ah tanpa menyebutkan

tentang "barang titipan". Seakan-akan dia lebih menguatkan pendapat

yang menisbatkan riwayat Sulairnan bin Bilal 
-yang 

disebutkan lima

bab terdahulu- langsung kepadaNabi SAW.
Ibnu Baththal berkat4 "Imam Bukhari merasa bimbang dengan

keraguan yang terdapat dalam riwayat itu. Oleh sebab itu, dia

memberi judul bab dari segi makna."

Sementara Ibnu Al Manayyar berkata, "Dia tidak

menyebutkannya secara redaksional, tetapi menggabungkan dari segi

makna, sebab lafazh 'Apabila pemiliknya datang, maka berikan
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kepadanya' menunjukkan bahwa barang itu tetap menjadi hak
pemiliknya. Berbeda dengan pendapat yang membolehkan bagi orang
yang menemukan untuk memanfaatkan barang itu tanpa harus
menggantinya."

Adapun kalimat, |!:,t;e ut-s1 "j:i3 gon jadikanlah ia sebagai

titipan padamu), menurut Ibnu Daqiq Al Id, ada kemungkinan yang

dimaksud adalah setelah dinafkahkan, berdasarkan makna lahiriah
hadits tersebut. Maka, penyebutan "titipan" merupakan bentuk majaz
(kiasan) tentang kewajiban untuk mengembalikan penggantinya,
karena hakikat titipan adalah bahwa zat barang tidak mengalami
perubahan. Sedangkan letak kemiripan antara keduanya adalah
kewajiban mengembalikan barang milik orang lain. Bila tidak
dipahami demikian, maka sesuatu yang diizinkan untuk dinafkahkan
pasti zatnya akan mengalami perubahan atau tidak tersisa lagi.
Mungkin pula huruf wawu (dan) pada lafazh "waltekun" (dan
jadikanlah ia) bermakna "ati' (atau), sehingga maknanya adalah;
engkau bisa menafkahkannya lalu menanggung gantinya, atau
membiarkannya ada padamu sebagai barang titipan hingga pemiliknya
datang lalu engkau berikan kepadanya.

Berdasarkan penamzumnya sebagai "barang titipan" dapat

disimpulkan bahwa apabila barang itu rusak, maka orang yang

menemukan tidak harus mengganti rugi. Ini merupakan pendapat yang
dipilih oleh Imam Bukhari mengikuti sejumlah ulama salaf.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Hadits ini dapat dijadikan sebagai

dalil bagi salah satu pendapat para ulama. Apabila orang yang

menemukannya merusak barang itu setelah diumumkan dan batas

waktu pengumuman telah berakhir, kemudian dia mengeluarkan
penggantinya dan pengganti ini pun mengalami kerusakan, maka dia
tidak wajib mengganti pada kedua kalinya. Apabila orang yang

menemukan mengaku telah memakan barang temuan itu, kemudian
menggantinya dan penggantinya hilang, maka pengakuannya dapat
diterima menurut pendapat yang benar.

Kalimat "hingga kedua pipinya memerah atau wojahnya merah
padam" merupakan keraguan yang berasal dari perawi.
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10. Apakah Seseorang Boleh Mengambil Barang Temuan dan
tidak Meninggalkannya Sia-sia Agar Tidak Diambil oleh Orang

yang Tidak Berhak?

6* i* :(.'. -c,.c., , c . 'r,1 ro.L ,1.i. c.
1\)49 J JV-5r-, i:.*, :JU Ji:O J 4^J-' J9,.

:c^ii .91 ,,).)ti, t-br tL:, :t, q.itcf i yt U) i
tL;; ti,;', u3 .y iijJ*,r vtj +* LL3 t1 ,Sri ,l
;7'*'*j :Jw i'b,',f , t' '; J';ii ?lur"-'r?
e'"|' A |;:u f.: i\ g*t y \' * U' y,v
A'rL ,Ju; 4 i o'; ,if:; ,'!'; A';" ;,Sw ;;, +; hr

'^#t'; r'; 67 ,y? W} ,Ju,'$r ; o; rifi ,\t';
\, qa it* oyi ,r;icri wcri Wy Ui, :Sw za.fSr

.ar'*t
'"riJ.'^*i ,,Sv i-+* * V a;:, f oi *1.ti :Ju il-rL L3,-
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2437. Dari Salamah bin Kuhail, dia berkata: Aku mendengar

Suwaid bin Ghaflah berkata: Aku pernah bersama Salman bin Rabi'ah

dan Zaid bin Shuhan dalam suatu peperangan. Lalu aku menemukan

cambuk, maka keduanya berkata kepadaku, "Buanglah!" Aku berkata,

"Tidak, akan tetapi bila aku menemukan pemiliknya, (maka aku akan

menyerahkan kepadanya). Jika tidak, maka aku akan

memanfaatkannya." Ketika kembali, kami pun menunaikan haji dan

aku lewat di Madinah. Aku bertanya kepada Ubay bin Ka'ab RA,
maka dia berkata, "Aku menemukan pundi yang berisi seratus dinar

pada masa Nabi SAW. Aku membawanya kepada Nabi SAW, maka

beliau bersabda, 'Umumkan ia selama satu tahun'. Aku pun
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mengumumkannya selama satu tahun, kemudian aku datang dan

beliau bersabda, 'Umumkan ia selama satu tahun 1 Aku
mengumumkarurya selama satu tahun, kemudian aku datang dan

beliau bersabda, 'Umumkan seloma satu tahunl Aku kembali

mengumumkannya selama satu tahun kemudian datang kepada beliau

untuk yang keempat kalinya. Maka beliau bersabda, 'Kenali
jumlahnya, penutupnya dan wadahnya. Apobilo pemililvtya datang

(maka serahkan kepadanya), dan jika tidqk, maka manfaatkanlah ia'."
Abdan menceritakan kepada kami, dia berkata: Bapakku telah

mengabarkan kepadaku dari Syu'bah, dari Salamah, seperti di atas.

Dia berkata, "Setelah itu, aku bertemu dengannya di Makkah, maka

dia berkata, 'Aku tidak tahu apakah tiga tahun atau satu tahun'."

Keterangan Hadits:
(Bab apokah seseorang boleh mengambil barang temuan dan

tidak membiarkannya sia-sia agar tidak diambil oleh orang yang

tidak berhaft). Demikian yang disebutkan oleh mayoritas periwayat.

Judul bab ini sebagai isyarat untuk menolak pendapat mereka

yang tidak menyukai mengambil barang temuan. Di antara hujjah

yang mereka kemukakan adalah hadits Al Jarud dari Nabi SAW, iiLS

)$ A? p.Ijr ([mengambilJ barang seorang muslim yang hilang

[untuk disembunyikanJ dapat menyebobkannya terbakar oleh api
neraka).

Hadits ini diriwayatkan olah An-Nasa'i dengan sanad yang

shahih. Namun, jumhur ulama memahami hadits ini bagi mereka yang

mengambil dan tidak mengumumkannya.

Hujjah jumhur dalam hal ini adalah hadits Zaidbin I(halid yang

dinukil oleh Imam Muslim, t$V" f 6 |SV '# airlrl' 6)i ,y
(Barangsiapa mengambil hewan yang tersesat/hilang, maka dia telah

sesat selama tidak mengumumkannya). Sedangkan dalil mereka dari

hadits pada bab ini adalah sikap Nabi SAW yang tidak mengingkari
perbuatan Ubay mengambil pundi yang berisi uang. Maka, hal ini
menunjukkan bahwa syariat membolehkanya.
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Dalam hal ini harus ada rnaslahat yang didapat. Maslahat yang

dimaksud tercapai dengan memelihara dan menjaganya dari orang

yang khianat serta mengumumkannya agar dapat kembali kepada

pemiliknya. Oleh sebab itu, maka pandangan paling benar menurut

para ulama adalah bahwa hukum mengambil barang temuan berbeda-

beda sesuai perbedaan individu dan keadaan. Apabila mengambilnya

lebih mendatangkan maslahat, maka hukumnya wajib atau mustahab

(disukai). Namun, apabila sebaliknya, maka hukumnya haram atau

makruh (tidak disukai). Adapun diluar dua keadaan ini, maka

hukumnya ja'iz (boleh).

Suwaid bin Ghaflah adalah Abu Umayah Al Ju'fi, seorang

tabi'in Mukhdharam (orang yang hidup pada masa jahiliyah dan pada

masa Nabi, lalu masuk Islam tapi tidak pernah melihat dan bertemu

beliau, llhat mausu'ah ulum al hadits asy-syarif, h.657,lembaga tinggi
urusan agama Islam, 2003 Mesir -ed). Dia hidup pada masa Nabi
SAW dan telah mencapai usia dewasa dan pernah bersedekah, tetapi

tidak pernah melihat Nabi SAW. Ini menurut pendapat yang benar.

Sebagian pendapat mengatakan bahwa dia pernah shalat di belakang

Nabi SAW, tetapi riwayat ini tidak akurat. Hanya saja dia datang ke

Madinah setelah orang-orang menguburkan Nabi SAW. Dia turut
serta dalam beberapa penaklukan dan tinggal di Kufah hingga

meninggal dunia di sana tahun 80 atau sesudahnya, dalam usia 130

tahun atau lebih. Untuk itu, dia biasa berkata, "Aku sebaya dengan

Rasulullah SAW, usiaku lebih muda dua tahun darinya." Tidak ada

riwayatnya dalam kitab Shahih Bukhari kecuali hadits ini, serta satu

hadits lagi dari Ali tentang kaum Khawarij...... .,..,i.q) i. oUJl g. (bersama Salman bin Rabi'ah). Dia adalah

Salman iirrRubi'uh Al Bahili. Dikatakan bahwa dia tergolong sahabat

yang sangat mahir mengendarai kuda. Dia pernah menjadi komandan

dalam peperangan menaklukkan Irak pada masa pemerintahan Umar

dan Utsman, juga orang pertama yang menjabat sebagai wali kota

Kufah. Dai syahid ketika menaklukkan Irak. Tidak ada riwayatnya

dalam kitab Shahih Bukhari selain di tempat ini.
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Zaid bin Shuhan adalah senior tabi'in. Ibnu Kalbi mengklairn

bahwa dia termasuk sahabat. Abu Ya'la meriwayatkan dari hadits Ali,

dari Nabi SAW, Ji'W It liy,Uri',rb:,;.'rr3 i Ji'p- of 6?'i
06* i :; (Barangsiapa ingin melihat seseorang yang sebagian

anggota badannya telah mendahuluinya ke surga maka hendaklah ia

melihat kepado Zaid bin Shuhan).

Zaid datang ke Madinah pada masa pemerintahan Umar, lalu

1urut serta dalam beberapa penaklukan. Ibnu Mandah meriwayatkan

dari hadits Buraidah, dia berkata, "Suatu malam Nabi SAW berjalan

lalu bersabda, 'Zaid Zaid (pemilik) kebaikan'. Ketika ditanya

mengenai hal itu, beliau bersabda, 'Seorang laki-laki yang tangannya

mendahuluinya ke surga'. Akhimya tangan Zaid bin Shuhan putus

pada sebagian peperilgffi, lalu dia terbunuh ketika berada dalam

pasukan Ali pada perang Jamal."

:t" e (dalam suatu peperangan). Imam Ahmad menambahkan

dari jalur Suffan, dari Salam*, -tu, & $ up 1ntugga ketika kami

berada di Udzaib). Dia meriwayatkan pula melalui Yahya Al

Qaththan dari Syu'bah ,'si+hL *,t" i G3 ili (Ketika kami kembali

dari peperangan, aku pun menunaikan haji).

)6: 
'iu (seratus dinar). Lafazh ini dijadikan hujjah bagi

pendapat Imam Abu Hanifah yang membedakan hukum barang

temuan yang sedikit dengan yang banyak. Jika jumlahnya banyak,

maka diumumkan selama satu tahun. Namun, jika sedikit diumumkan

hanya dalam beberapa hari. Batasan yang sedikit harta tersebut,

menurutrya adalah tidak mencapai kadar diwajibkan potong tangan,

yaitu kurang dari l0 dinar. Adapun perbedaan tentang lama masa

pengumuman telah kami sebutkan pada bab pertama.

6y O y, :)ui ^".tlr'r*i i (kemudian aku datang kepada beliau

pada keempat kalinya, maka beliau bersabda, "Kenali jumlahnya.").

Dalam hal ini jumlah empat kali itu ditinjau dari kedatangannya

kepada Nabi SAW, tetapi tiga kali ditinjau dari jumlah
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pengumumannya. Oleh sebab itu, pada riwayat sebelumya (bagian

awal pembahasan barang temuan) dikatakan "tiga kali", dan dia

berkata pula kepadanya, "Aku tidak tahu apakah tiga tahun atau satu

tahun".

11. Orang yang Mengumumkan Barang Temuan, Tetapi Tidak
Menyerahkennya kepada Penguasa

t-i ,o. \. . D .. .. ^tl. io, . , c z . c.
Ol 4'f at Ob1 JB J JU-) f (i-i-Jl Jy q-l ge et ,f,,
o , a cn , .t A z ,. ,"r\, ,^i, A:; ,lu'^l;t:t ,f *', * bt e,4, lt- Cr.r"i
; ,,
lA'*'iri A.',ry,; rtj V.s i, Vy,?):$.',*i i*
itlr :1 6"3rt-1t;3y W W) U C ,,iu:'&, f;i ,llt
's^ ,i:,6rriir ioitr , .6rt:*- ,F w; 7ut 

"SU,- 
,.j1x ,i:t;\t')l |r)

2438. Dari Rabi'atr, dari Yazid(mantan budak Al Munba'its),
dari Zaid bin Khalid RA bahwa seorang Arab badui bertanya kepada

Nabi SAW tentang barang temuan. Maka beliau bersabda,

"Umumlranlah ia selama satu tahun. Apabila datang seseorang

mengabarknn kepadamu mengenai penutupnya dan tempot

penyimpanannya (maka serahkan kepadanya), jika tidak maka

naJkahkanlah ia." I-aki-laki itu bertanya kepada Nabi tentang unta

yang tersesat/hilang, maka muka beliau berubah merah seraya

bersabda, "Apa urusanmu dengannya? Ia memiliki persedioan minum

dan tapak (yang lan|, ia mendatangi tempat air dan memakan

pepohonan ftaca; daun-daunan). Tinggolkan ia hingga ditemukan

oleh pemiliknya. " Laki-laki itu bertanya pula tentang kambing yang

tersesat/trilang, maka beliau bersabda, "Ia untukrnu, otou untuk

soudaramu, atau untuk serigala."
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Keteransan Hadits:
(Bab orang yang mengumumkan barang temuan dun tidak

menyerahkannya kepada penguasa). Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan dengan kata "mengangkatnya". Seakan-akan dengan judul

bab tersebu! lmam Bukhari mengisyaratkan bantahan terhadap

perkataan Al Auza'i yang membedakan antara jumlah yang sedikit

dan yang banyak. Dia berkata, "Apabila jumlahnya sedikit, maka

diumumkan; tetapi apabila banyak, maka harus diserahkan ke baitul

mal (kas negara)." Namun, pendapat jumhur ulama berbeda dengan

pendapatnya.

Memang benar, sebagian ulama membedakan antara barang

temuan dengan hewan yang tersesat/hilang. Sebagian ulama madzhab

Maliki serta Syafi'i membedakan antara orang yang dapat memegang

amanat dengan orang yang tidak. Mereka berkata, "Orang yang dapat

memegang amanat boleh mengumumkannya (tanpa menyerahkan

kepada penguasa), sedangkan orang yang tidak dapat menjaga amanat

harus menyerahkannya kepada penguasa, agar penguasa dapat

memberikan kepada orang yang dapat menjaga amanat untuk

mengumumkannya."

Sebagian ulama madzhab Maliki berkata, "Apabila barang itu

ditemukan di antara kaum yang dapat memegang amanat, sedangkan

penguasanya zhalim, maka lebih baik barang tersebut tidak diambil.

Apabila diarrbil, sebaiknya tidak diserahkan kepada penguasa.

Apabila pengrursa seorang yang adil, maka orang yang menemukan

barang juga diberi pilihan antara menyerahkan atau tidak. Sedangkan

apabila barang itu ditemukan di antara kaum yang tidak memegang

amanah dan penguasanya zhalim, maka orang yang menemukan diberi

kebebasan untuk memilih, dan dia boleh melakukan apa yang lebih

baik menurut pendapatnya, demikian juga halnya jika penguasanya

seorang yang adil."
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2439. Dari Al Bara', dari Abu Bakar RA, dia berkata "Aku
berangkat dan tiba-tiba mendapatkan penggembala kambing sedang

menuntun kambingnya. Aku berkata" 'Milik siapa engkat ,' Dia

menjawab, 'Milik seorang laki-laki Quraisy'. @ia menyebutkan

namanya dan aku mengenalinya) Aku brkata 'Apakah ada di antara

kambingmu yang memiliki air susu?' Dia menjawab, 'Ya!' Aku

berkata, 'Apakah engkau mau memerahnya trntukku?' Dia menjawab,

'Ya!' Aku memerintatrkanny4 dan dia plm mengeluarkan seekor

kambing di antara kambingnya. Aku memerintahkannya untuk

membersihkan debu dari kantong susu kambing itu, kemudian aku

memerintahkannya untuk membersihkan kedua tangannya- Dia

berkata seperti ini 
-seraya 

memukulkan telapak tangannya yang satu

kepada telapak tangannya yang lain- laiu mernerah sedikit susunya,

dan aku telah membuatkan untuk Rasulullah SAW satu kantong yang

terbuat dari kulit dan telah sobek. Aku menuangkan air susu hingga

bagian bawahnya menjadi dingin. I-alu aku sampai kepada Nabi SAW

or, 6 z

,"'rit :t-tii *: ^*
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dan berkata, 'Minumlah, wahai Rasulullah!' Beliau pun mlnurn

hingga aku ridha."

Keterangan Hadits:
(Bab). Demikian, disebutkan tanpa judul bab. Sementara

riwayat Abu Dzar juga tidak mencantumkan kata "bab". Dengan

demikian, hadits ini masuk bagian bab sebelumnya dan bisa pula

berfungsi sebagai pemisah antar bab. Untuk itu, perlu dijelaskan

kesesuaian hadits ini dengan kedua kemungkinan itu'

sesungguhnya Imam Bukhari menyebutkan penggalan riwayat

Al Bara' bin Azib dari Abu Bakar Ash-shiddiq tentang kisah hijrah ke

Madinah, yaitu tentang kisah Nabi SAW dan Abu Bakar yang minum

air susu kambing yang ditemukan bersama penggembalanya'

Kisah ini tidak memiliki konteks yang jelas dengan masalah

barang temuan. Namun, Ibnu Al Manayyar berkata, "Kesesuaian

hadits ini dengan bab-bab tentang barang temuan adalah sebagai

isyarat bahwa air susu yang ada dalam kisah ini mempunyai kesamaan

hukum dengan barang yang hilang, juga seperti cambuk yang diambil.

Maksimal keadaannya sama seperti kambing yang sedang hilang,

sementara Nabi telah bersabda, 'Ia adalah untukmu, atsu untuk

saudaramu, atau untuk serigala'. " Tampak bagaimana pendapat ini

terkesan dipaksakan. Di samping itu, tidak tampak kesesuaian hadits

ini dengan judul bab.

Ibnu Baththal meriwayatkan dari salah seorang gurunya bahwa

Abu Bakar mengambil air susu tersebut dikarenakan milik seorang

kafir harbi ftafir yang memerangi umat Islam) sehingga halal

hukumnya.

Al Muhallab menanggapi, bahwa jihad dan penghalalan harta

rampasan perang ditetapkan setelah hijrah ke Madinah. Seandainya

Abu Bakar mengambilnya dengan alasan harta milik kafir harbi,

niscaya dia tidak akan bertanya kepada penggembala; apakah mau

memerah atau tidak. Bahkan, dia akan mengambil kambing sebagai

harta rampasan perang dan membunuh penggembala atau

menawannya.
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Dia berkata, "Akan tetapi dia mengambilnya atas dasar

kebiasaan yang berlaku pada masa itu, yaitu sebagai wujud

kedermawanan. Seakan-akan pemilik kambing telah membei izin
kepada penggembala untuk memberi minum (air susu) bagi orang

yang melewatinya." Hadits ini akan diterangkan secara lengkap pada

pembahasan tentang tanda-tanda kenabian.

Catatan
Imam Bukhari telah menyebutkan hadits Abu Bakar melalui dua

jalur periwayatary pertama dengan sanad yang lebih ringkas ('oali)

melalui Abdullah bin Raja' dari Israil. Kedua dengan sanad yang

lebih panjang (naazil) melalui Ishaq dari An-Nashr, dari Ismail. Hal

itu dilakukan karena pada jalur kedua Abu Ishaq menyatakan dengan

tegas bahwa Al Bara' telah mengabarkan kepadanya. Imam Bukhari

telah menyebutkan riwayat AMullah bin Raja' pada pembahasan

tentang keutamaan Abu Bakar. Sementara Al I,&lizzr tidak

menyinggung jdor periwayatan Abdullah bin Raja' dalam

pembahasan tentang barang temuan.

Penutup
Pembahasan tentang luqathah (barang temuan) telatr memuall2l

hadits marfu'. 5 hadits diriwayatkan secara mu'allaq dan lainnya

secara maushul. Hadits yang mengalami pengulangan pada

pembahasan ini dan pembahasan sebelumnya berjumlah 18 hadits,

sedangkan yang tidak diulang berjumlatr 3 hadits. Semua riwayat ini

telah disebutkan oleh Imam Muslim. Pada pembatrasan ini juga

terdapat I atsar danZatd(mantan budak Al Munba'its).
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